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CZE PIERT\^SZA.

Zamierzam opowiedzie dzieje intrygi, która pod sam

koniec ycia zaspia pogodne oblicze starca, bohatera

Litwy, i zatrua ostatnie lata panowania Witolda. Po raz

pierwszy odzywa sie faszywa struna w akordzie modej

podówczas polsko-litewskiej unii
,
potrcona niewidzialn

rqk zawistnego Krzyaka. Dzieje przeto intrygi maj do-

niose polityczne znaczenie, i ju z tego wzgldu zasuguje

temat na szersze, chociaby najbardziej szczegóowe opra-

cowanie. atwo moe ztd spotka opowiadacza zarzut roz-

wlekoci ; byby on najmniejszym , skoroby autorowi po-

chlebiono, e celu dopi i ten wany ust^p dziejowy w ca-

ej i nagiej prawdzie odsoni przed oczyma czytelników.

Ustqp z dziejów naszych, obejmujcy ostatnie lata

Witolda, znany pod nazw zjazdu monarchów w ucku,
obfituje w liczne opracowania, o których mimochodem jeszcze

wspomnie nam wypadnie. A pomimo to stanowczo orzec

mona, e naley do najciemniejszych i najgorzej przedsta-

wionych ustpów z historyi. W kadym podrczniku po-

wtarza si 'podejrzenie , rzucone przez wspóczesnego histo-

ryka Dugosza, ale ju w formie apodyktycznego sdu^ e
Witold pragnc zerwa cice na nim wizy unii z Polsk^

stara si o litewsk koron u Zygmunta Luksemburczyka

i w ten sposób starca, który posiwia speniajc wiernie

artykuy horodelskie, bezstronny sd historyków obwinia

o zdrad.

Ostatnie lata Witoda. 1



- 2 —

Najwikszego ma z grona wspóczesnych sobie mo-

narchów, twórca chrzeciaskiej Litwy^ jj ulubionego bo-

hatera i m^a stanu a chwal w dziejach cywilizacyi

wschodniej Europy i chlub historyi powszechnej , robi

pisarze historyczni zdrajc w tj chwili, kiedy starzec jedn
nog wstpuje do zimnego grobu. Zapytasz o powód sro-

giego sdu i ndasz uzasadnienia, i nadaremnie czyta b-
dziesz setki rozpraw nie dowiesz si. Psychologiczn za-

gadk jak zda ci si by ten krok zdrady Witolda, któ-

rego wszyscy wspóczeni jako najbardziej prawego ma
znaj i z tego powodu pod niebiosa wynosz.

Faktów nie podaj historycy, sdz goosownie za

pani matk, od wieków jedno i to samo prawic. Zreszt

nie czytaj ich nawet, gdy znajdziesz fakta albo niedokad-

nie opowiedziane i niejasno przedstawione, albo z powodu

braku róde zupenie pominite. Zadaj sobie jedno tylko

pytanie. Móg ten m, który przez lat czterdzieci by so-

juszom a przez lat szesnacie uni polsko-litewsk zwizany,

który nigdy nie da powodu do sdu , e zdrad knuje

i separacyi da
,
pod sam koniec ycia ju jako omdzie-

sicioletni starzec sta si zdrajc? Czy moe da korony

dla swych potomków, których nie mia, przez lat czterdzie-

ci z potrzeby tylko udawajc przyja? Ale czy tak du-

gie symulowanie u geniusza , który przymiotami wielkiego

monarchy przewysza wszystkich wspóczesnych sobie

wadców a z energii i stanowczoci w przedsiwziciach

by znany, nie byoby psychologiczn zagadk.

Brak róde tómaczy poniekd historyków, e pod

tym wzgldera nie dotarli do dna prawdy. Dzi atoli otwarte

s podwoje bogatego archiwum krzyackiego i na braki

pod tym wzgldem uskara si niepodobna. Obecnie nie

bdzie mona powtarza oszczerstwa i kalumnii rzuconej od

wieków na Witolda a powtarzanie tych nudnych i nieuza-

sadnionych sdów byoby ju wynikiem chyba zej woli

lub nieuctwa, albo te zanadto gorliwego kierowania si
intuicy historyczn.
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Akta archiwum zakonu niemieckiego rzucaj nowe
i ciekawe wiato na ten ostatni okres dziejów Witoda,

przedstawiajc cay szereg intryga jakiemi Krzyacy pragn
sprowadzi midzy Polsk a Litw starcie, jak rzucaj

pierwsze ziarna nieufnoci, podejrze wzajemnych, jak do-

pomagaj zejciu zasiewu i wyrodzeniu sie stosunku staych

nieporozumie pomidzy Jagie i Witodem. Wykazuj
one w jaki sposób wkrad sie zakon w zaufanie ksicia

i jak z tego powodu wzmagano oszczercze podejrzenia

w Polsce, jak si uciekano do habicej potwarzy i do

najbrudniejszych intryg, aby po obu stronach ustali nie-

ch; jak w kocu uyto pomocy Zygmunta Luksembur-

czyka, aby dyzharmoni pomidzy Polsk a Litw zao-

strzy. Wzrost tej dyzharmonii bdzie przedmiotem jak naj-

bardziej szczegóowego rozbioru naszej opowieci.

Akta atoli krzyackie, pomimo potwornoci wstrqt

tylko obudzi mogcej intrygi, któr celem zrehabilitowania

bohatera Litwy z caym tokiem drobnych nieraz i nucych
szczegóów zamierzam przedstawi, maj przecie szczegól-

niejszy powab. One to bowiem wprowadzaj na scen naj-

bardziej ciekawe figury ówczesnego wieku z którym siq

chyl wieki rednie ku kocowi a ju poczynaj kry idee

nowych dziejów. Poznamy trupieszejcy zakon niemiecki

i wit dusze, jak zwano mistrza wielkiego, mdrego i prze-

biegego mnicho -rycerza, posiadajcego zalety i wady dy-

plomaty icie dzisiejszych czasów. Podejrzliwy i saby Ja-

gieo usprawiedliwi sd ten, wydany przez wspóczesnego

Dugosza, i przedstawi sie w caej zawisoci od swych
kierowników, którym zanadto ulega, emancypujc sie z pod
kierownictwa genialnego Witoda. Król Zygmunt, wskutek

zawiych i sprzecznych interesów swych trzech pastw, od

Jagiey sabszy jako monarcha , okazat sie w wietle nie-

zgorszego polityka a biegego w roli intryganta, skoro znaj-

dzie pole do intrygi przygotowane. Wielki Aleksander, jak

zw z powodu chrzestnego imienia wielkiego ksicia Litwy

Witolda pochlebni kuryalici wspóczeni, okae sab strona
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draliwj ambicyi , z czego Krzyacy wyzyskiwacze nie

omieszkaj skorzysta. Moni monarchowie i wielcy lu-

dzie wspóczeni odsoni wszyscy prawie swoje wady
i niedostatki, a z tej strony ich poznawszy, b^dziem mogli

i o zaletach ich dokadniejsze sobie wyrobi wyobraenie.

Cay warsztat prac i interesów politycznych, idei kr-
cych podówczas w Europie, sposób traktowa dyploma-

tycznych i zaatwiania stosunków wzajemnych, wreszcie

tajemnice krzyujcych si^ i plczcych planów czterech

wielkich dworów ówczesnej rodkowej i wschodniej Eu-

ropy, obejmuj te butwiejce w Królewcu akta zakonu.

Zakon zda ci si^ jakby najwiksz machin dyplomatyczn,

a Malborg jakby centrum Europy, a znajc z historyi^ e
podówczas zakon chyli si^ szybkim krokiem ku upadkowi,

z podziwieniem zapytasz si niejednokrotnie , zkd ten lub

ów tajny akt obcego dworu znajduje siq w kopii w kance-

laryi Russdorfa, mistrza zakonu? Widocznie potrzebowa

go musia i postara si od kancelistów obcego dworu

o kopi i mimowoli podejrzywasz zakon o intryg dyplo-

matyczn, jak gdyby te przed pópita wiekiem odegrane

dzieje, byy kart nowszych wieków.

Do charakterystyki osób gównych aktorów naszego

dramatu, znajdziesz w zapylonych aktach wiele ciekawego

materyau
,
pozwalajcego z fotograficzn dokadnoci uzu-

peni niejeden najdrobniejszy rys ludzi, których prochy od

wieków rozsypay si w popió. Przytem chwila owa jest

jedn z najciekawszych w dziejach wieków rednich. Ku-

rya papieska pragnie podwign interes kocioa nadw-
tlony przez Hussytów a przekonana o saboci Zygmunta,

pragnie zaatwienie z hussytami powierzy Jagielle. Z któ-

rego to powodu papie pozostaje w dysharmonii z wieck
gow Rzymskiego pastwa z Zygmuntem, posdza go na-

wet o gorszce zwizki z Hussytami. Polska gniewna na

uporny zakon, okazuje, pomimo zawarty z nim pokój wieczny*

niekaman chatk zgniecenia go i zniszczenia, a przytem

chciaaby zaj jakie wybitniejsze stanowisko na zachodzie
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i pozwala swoim krzyowa plany Zygmunta w Czechach.

Witold dokonywa dziea cywilizacyi na wschodzie i po-

udniu Litwy, a majc zakreli jej olbrzymie granice,

pragnie zachowania i wykonania pokoju wiecznego. Zyg-

munt pragnie odcign Brandenburczyka od zwizku
z Polsk^ któr usiuje zaj wewntrznemi sprawami

i w tym celu popiera wyamujcych si z pod jej zwierzch-

nictwa ksit Mazowieckich. Czyni on to znowu w zamia-

rze cakowitego odcicia Polski od pobratymczych Czechów;

zamiary kuryi i pokrewiestwo szczepowe dwóch narodów

sowiaskich irytuj go, dla czego te zazdrosnem i za-

wistnem okiem spoglda na sprawy Polski. Widocznie radby

jj zaszkodzi, lecz sam jest do te^o stopnia zajty licz-

nemi sprawami swych pastw, e nie wie do której z nich

najprzód r^ki przyoy. Wyczekuje sposobnoci i osiga

<ielu. Tureckie przednie strae dobijaj brzegów Dunaju

i strasz przedewszystkiem Wgry, nie mówic ju o ce-

sarstwie Bizantyskiem, rozpadajcym si w gruzy. Wane
interesa krzyuj si a ze wszystkiego korzysta zakon krzy-

acki, który pragnie zrzuci jarzmo pokoju wiecznego

a udaje, e mu o wykonanie jego chodzi. Zakon wie

o wszystkiem i o sprawach biecych, któremi si nadzwy-

czaj interesuje, najdokadniej jest poinformowany. Musimy

nieraz aowa, gdy nam wypadnie niejeden z tych ustpów
tylko zanotowa, e si nad nim gbiej zastanawia nie

bdziemy mogli.

Przedewszystkiem aujemy, e najwiksze z dzie

bohatra Litwy, podbój Tatarszczyzny i zakrelenie granic

litewskich, jako te unormowanie stosunków na wchodzie,

nie bdzie przedmiotem osobnego ustpu opowiadania, i e
tylko mimochodem dla gbszego zrozumienia dziejów in-

trygi, napomkniemy o losach Witolda na wschodzie. I tak

bowiem szerokie mamy ramy nakrelone a cofn si mu-

simy o wiele lat wstecz dla poznania zawizków krzyackiej

intrygi.
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I.

Unia horodelska. Mistrz Konrad Jungingen dy do zniwecze-

nia unii. Podnosi jego zamysy mistrz Russdorf. Plany Russdorfa.

Wzajemny stosunek Polski i Litwy opiera siq do

czasu unii horodelskiej o zobowizania Witolda wzgldem
Jagiey, w którym^ jako królu polskim, uznawa on naj-

wyszego zwierzchnika Litwy, a tak jemu jak i koronie

polskiej przyrzeka dozgonn wierno dotrzyma. Krzyacy
atoli, mimo starania ze strony Polski, nie chc uzna tego

stosunku i jakoby to ich wcale nie obchodzio, zawieraj

traktaty dotyczce Litwy z samym tylko jej w. ksiciem.

Sdz bowiem susznie, i gdyby przypucili Jagie do

traktatów, nadaliby niejako sankcy temu stosunkowi

a temsamem zrzekliby si pretensyi i praw do Litwy,

które im na zasadzie licznych pergaminowych nada ze

strony niemieckich cesarzy przysugiway. Bitwa pod Grun-

waldem zmusza ich do uznania tego, lubo tak niedogodnego

i nienawistnego dla nich stosunku, a unia horodelska

utrwala go, normuje i nadaje mu sankcy. Litwa ma
wprawdzie wróci do korony po mierci Witolda , ale do-

ywotnim jej zwierzchnikiem jest Witod a po jego mierci

maj Litwini prawo obioru nastpcy za zgod Polaków,

którzy znowu nie mog obiera króla bez porozumienia si J

i zgody z wielkim ksiciem.

Przez uni w Horodle zostaa Litwa porównan

z Polsk i uznan za odrbne^ a pomimo to jedn cao
z Polsk stanowice pastwo. By to jakoby wieczny zwi-

zek dwóch pastw, wprawdzie odrbnych co do stosunków

wewntrznych, a stosunki zewntrzne majcych nie zawsze

jednakie , ale jedno stanowicych wobec wrogów ka-

dego z obojga, ze sta regu co do wyboru swoich

zwierzchników i norm nierozerwalnoci Litwy od korony.
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Litwa poczya siq z Polsli, zachowaa atoli swój byt

niezawisy. Przyjmujc za jej porednictwem cirzeciask

wiarq, wprowadzaa i ustawy na wzór i podobiestwo pol-

skich i obywatelom swym nadawaa przywileje^ jakiemi si^

cieszyli panowie lachowie. A e obcych w ziemstwach nie

dopuszczano do urzdów, gdy Polak uwaa sie za obcego,

utrzymywano odrbn indywidualno, która zreszt i w mo-

wie i w obyczajach wielce rónia oba narody.

Witold na podstawie unii horodelskiej uznany by
jako doywotni wadca Litwy, z tytuem wielkiego ksicia,

który atoli liczni jego poddani ruscy chtnie zamieniali na

miano hospodara. Wadza jego na Litwie bya ograniczona

rad senatorów na wzór polskiej, a skad jej od porozu-

mienia siq z królem by zawisym. aden artyku unii ho-

rcdelskiej nie krepowa jego samodzielnoci, a ambitne jego

plany wzgldem Litwy jak najgorcej popierao rycerstwo

polskie, spieszce po honor i tryumfy, a w czci i po praw-

dziwie ksicy od pod jego chorgwie. Duch jego, który

móg by si oburzy, gdyby rozcignito nad nim zazdrosne

sieci dozoru i zamknito mu tym sposobem drog do samo-

dzielnej sawy, wolny by zupenie od wszelkiej tamy, ma-

jc najszersze pole do osignienia najwikszych pragnie

ambicyi, któr bya sawa i chwaa Litwy, a któr w pe-

nej mierze mia osign.
Wszystko s to rzeczy zbyt znane, aby si nad niemi

szerzej rozwodzi trzeba. Jednakowo tak spóczeni jak

i potomni widzieli w dokumencie horodelskim niejeden

punkt niejasny i sporny a przeto i cay stosunek Polski

i Litwy niejasne i sporne móg przybra znaczenie, co te
niejednokrotnie si zdarzao. By to akt, który zdaje si
podyktoway gorce uczucia dwóch wzajemn pomoc spo-

tniaj^ch narodów, a nie zimny i rafinowany dokument,

wykluczajcy wszelkie wtpliwoci. Wyszed on, zda si,

z gorcego serca a nie z zimnego rozumu narodów.

Z tem wszystkiem akt ten by wysoce rozumnem
dzieem narodów wiccych zrkowiny swe^ jakich niestety
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tak mao w dziejach powszechnych. Czy moe by co

wspanialszego i wzniolejszego, jak przysiga mioci i wier-

noci (lwu narodów, które krwi wspólnie przelan uznay

si godnymi takiego zwizku. Dla tego by on postrachem

i sol w oku miertelnych wrogów Polski i Litwy^ Krzy-

aków.
Rozum ludzki dociga zawsze i wszdy swego celu,

przezwycia zapory i tamy, gruchoce przeszkody zda siq

niepokonane i staje si zwycizc , skoro w parze z nim

idzie elazna wola. Wysila siq te i rozum Krzyaków,

by przeci w^zy jednoci zbratanych narodów. Kilkakrot-

nie próbowali oni wyj z przykrego pooenia w jakie ich

wtrcia klska Grunwaldzka, kadym razem bezskutecznie.

Wojna w roku 1422 pouczya ich , e t drog nie dojd

do celu. Nowy mistrz, który t wojn podj musia na

wstpi swych rzdów, mia wybra inn drog, wazk
i krat; bywaj takie mety, do których tylko manowcami

poda mona. Mistrzem owym by Pawe Russdorf. Zna-

komity znawca stosunków polsko-litewskich i bystry badacz

charakterów ludzkich, atwo móg spostrzedz, e dzieo

unii polega gównie na wzajemnym stosunku przyjani

i szczeroci starych wadców obu narodów, Jagiey i Wi-

tolda. Nie trudno mu byo dojrze, e w Litwie rozmaite

wiej prdy i e prd do odrbnej samodzielnoci nielada-

jakich liczy reprezentantów. Móg nadto wiedzie, e w sa-

mej Polsce byli ludzie, którym si sprzykrzya wojaczka

gównie za Litw i w jej obronie, a na jej korzy podej-

mowana. Ze zdaniem, e Polska waciwie adnej namacal-

nej korzyci nie odniosa z poczenia si z Litw , e
przeciwnie zwikszya obóz wrogów swoich , atwo mona
si byo spotka w Polsce. Za przykadem Krzyaków
drwiono sobie z honoru, jaki osigna Polska przez obiór

Jagiey na króla, miasto da go Litwie ze swej strony.

Rnssdorf pilnie notowa malkontentów, aby w stosownym

czasie módz z tej pracy skorzysta. Równie pilnie noto-

wano w kancelaryi jego malkontentów litewskich.
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Gdyby siq tylko Russdorfowi udao poróni wadz-

ców a z nimi narody, natenczas zakon mia wolne pole do

dziaania. Móg wybiera pomidzy jednym a drugim prze-

ciwnikiem i dziaa tak, jakby najlepiej byo ku poytkowi

zakonu. Russdorf przemyliwa nad tern i nie spocz, do-

póki nie zawiza wza intrygi pomidzy wrogimi mu
przeciwnikami.

Nie on to pierwszy pocz tq myl, po machiawelsku

genialn. Zasuga pod tym wzgldem naley siq gównie

wielkiemu politykowi zakonu, jednemu z poprzedników jego,

Konradowi Jungingen. Nadzwyczaj bystry ten m stanu,

wiedzia i czu dobrze, e orem niczego nie zdziaa prze-

ciwko Litwie, e tylko pogorszy tem spraw i wzmocni

wzy czce j sojuszem z Polsk. Z koniecznoci tylko

podejmowa on wyprawy, przyczem by nadzwyczaj ostrony,

a korzystajc z bdów swoich poprzedników, o którycb

sdzia e swem postpowaniem rzucili niejako zrozpaczon

Litw w ramiona Polski, stara si poktnemi intrygami,

zaledwie dostrzegalnemi na pierwszy rzut oka, zwolni te

wzy jednoci, wrogiej i zgubnej dla zakonu.

Konrad Jungingen posiada przymioty niezaprzeczenie

znakomitego dyplomaty. Najwikszych wrogów zakonu,

sprawców powoania Jagiey na tron Polski, umia on pod-

bi udan szczeroci, czujno ich upi udan obojtnoci
nawet na to^ co najbardziej go obchodzio, pozyska dla

zakonu ich sympaty i przyja dowodami szacunku w ko-

sztownych upominkach, czstej korespondencyi i t. p. Zna
on i wady narodowe swoich wrogów i wyzyskiwa je na

poytek zakonu, schlebiajc bucie wzrastajcych magnatów,

wmawiajc w nich niedajc si porówna wyszo nad

cuchnc i nieokrzesan Litw, podegujc niewygase je-

szcze tradycye domowych zatargów pomidzy przewódcami

druyn szlacheckich „starszyzn wodyków," jak si pod-

ówczas wyraano, sowem, rzucajc ziarno niezgody i in-

trygi, z której kiedy mia zakon zbiera niwo.

Omal e do tego nie przyszo za jego jeszcze czasów.
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Podtcnczas bowiem stosunek poraidzy Polsk a Litw do-

piro by w zawizku. Witold byt wprawdzie wielkim ksi-

ciem, król Jagieo najwyszym ksiciem Litwy, ale nie

oznaczao to , aby pierwszy mia by hodownikiem dru-

giego jako wyszego tytuem, a tern mniej jako króla

Polski.

Jungingen zna ambicy ksicia i radby, aby poru-

szono tq draliw kwesty. Powoli wkrada si on w zau-

fanie królowej Jadwigi i pozyskuje je cakowicie. ^) Okoo
witobliwej królowej grupuje si cae stronnictwo przyja-

ció zakonu i popiera jego sprawy, naraajc si niejedno-

krotnie na gniew Jagiey, znanego z nieprzebaganej niena-

wici wroga zakonu.

Poktn intryg stara si on nasamprzód wzbudzi
nieufno i niedowierzanie królowej do Witolda, którego

draliw ambicy ju wypróbowa a o dumnych jego zamy-

sach wie dokadnie, a pomimo to pozostaje z nim na po-

zór w najserdeczniejszych stosunkach przyjani. Na te

dumne zamysy ksice zwraca on uwag królowej i wzbu-

dza nieufao jej, wszczepia podejrzenie. Pomau poczyna

królowa ywi niech do Witolda, gdy mistrzowi udaje

si przekona królow, e jej korona adnej istotnej nie

odnosi z Litwy korzyci, e przeciwnie Litwa, któr jej na

wiano darowa Jagieo, jest dla korony ciarem. Królowa

zaczyna podziela zdanie zakonu.

Równoczenie siano ziarna intrygi i w Litwie, ale

w odmienny sposób. Tam to posowie mistrza przekony-

wuj Witolda, i on winien ulego i hod zoy rzym-

skiemu pastwu i stolicy apostolskiej, gdy to bdzie r-
kojmi dla zakonu, e Litwa nie wróci do pogastwa. Po-

sowie strasz ksicia, e tylko pod tym warunkiem moe
zakon zawrze z nim podany dla Litwy pokój. Có^ kiedy

przysani od Jagiey i ksicia posowie polscy odpowiadaj
Krzyakom, e ksi winien ulego królowi i koronie

polskiej, e przeto o rzymskiem pastwie i mowy by nie

moe. Dobrze, pomyla mistrz , który o tem doniós królo-
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wej Jadwidze^ wacicielce korony^ z dorad, aby siq

o przyznane jej prawa upomniaa. W ksiciu Witodzie za
stara si mistrz wszczepi domysy e Polsce^ jak tego do-

wodz sowa posów Jagiey^ tylko o zwierzclinictwo nad

Litw chodzi, e i zakon zdecydowaby si do takiego sto*

sunku wzgldem Litwy^ gdyby mu nie szo o istotnie wy-

soki cel, jakim miao by , wedug zapewnie jego chrze-

ciastwo Litwy.

Niebawem potem dochodz wieci do królowej Ja-

dwigi, do stronnictwa przychylnego Krzyakom w Polsce, co

wicej do królów i ksit zachodu, e król Jagieo za-

mierza wynie Witolda na godno króla Litwy. Na Litwie

wie taka moga na bojarach przyjemne zrobi wraenie.

W Polsce królowa i jej stronnictwo zadrao na t wie.
Król Jagieo bawi podówczas na Litwie u Witolda i obaj

niczego nie wiedz i dopiero si dowiaduj o przypisywa-

nym im zamiarze.

Natenczas to otrzymuje Jadwiga sekretny list od Jun-

gingena doradzajcy jej, aby si upomniaa w imieniu swej

korony o prawa, które jej przysuguj do Litwy, skutkiem

powoania na tron polski Jagiey. Dano jej do zrozumienia

e czas i okolicznoci nagl do czynu. wiata kobieta nie

wiedzc, ani przeczuwajc nawet, e staje si narzdziem

intrygi krzyackiej , moe i za dorad swych zaufanych

radzców wezwaa Witolda do zoenia hodu polskiej ko-

ronie.

Witold zwoa ksit i bojarów i w imieniu ich od-

mówi hodu Jadwidze. Litwa nigdy nikomu nie skadaa
hodu, brzmiaa krótko jego odpowied, a podówczas to no-

tuj z nietajon radoci w rocznikach swych Krzyacy,

bojarzy obwoali Witoda królem Litwy. Odpowied ksicia

bya a nadto stanowcz, eby nie moga zrodzi konfliktu

pomidzy zawizujcymi stosunek trwaej przyjani naro-

dami. Protest poparty by energiczn wol monowadców
i ksit Litwy. Ale Jagieo, ów niezdarny monarcha_, ja-

kim go usiuj przedstawi niektórzy z historyków, zapo-
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bieg zemu. Mia on, tak donosz interesowanemu mistrzowi

tajni jego agenci, oddali wszystkich senatorów podzielaj-

cych zdanie i wolq królowej, a biedna niewiasta nie pró-

bowaa po raz drugi napiera siq odmówionego jej raz

hodu. Jungingen zmar, nie doczekawszy siq plonu i owocu

skrztnie zasiewanego ziarna intrygi.

Myl Jungingena porzucili jego nastpcy, rzadko tylko

uywajc intrygi jako rodka porónienia wrogich sobie na-

rodów. Próbujc mieczem i ogniem wydrze Litw z ramion

Polskie zdawali siq nie mie ani czasn, ani ochoty do zaba-

wiania si delikatn broni niewieci. Za czasów bezpo-

redniego nastpcy Konrada, znanego w dziejach Ulryka

Jungingen, przeklinano nawet jego pami, szydzono z niego,

a zakon widocznie z broni w r^ku zamierza zwyciy lub

zgin w obronie swej idei, swego posannictwa.

Nieubagane fatum inny mu los przeznaczyo i myl
Jungingena odradza si w czwartym z rzdu jego nastpcy.

By nim^ jak wiadomo Pawe Kussdorf, przybysz z okolic

nadreskich^ który od lat dziesiciu wysugiwa si na roz-

maitych szczeblach hierarchii krzyackiej, a nareszcie do-

suy si najwyszej , lecz zarazem tak trudnej i cikiej

godnoci wielkiego mistrza.

Byo to w istocie brzemi, które zoy mdry a przy-

gniecony niem jego poprzednik, Micha Kiichmeister. Nie

mogc podoa trudom , zmuszany przez Zygmunta do

wszczcia wojny z Polsk i Litw, podtenczas, gdy wzy
czce Prusy si rway, gdy komturowie odmawiali mu
posuszestwa a poddani pienidzy, gdy ndza panowaa
w Prusiech a rak wewntrznej niezgody toczy serce zakonu,

Micha Kuchmeister abdykowa. Ustpujcy mistrz wkada
atoli na nastpc swego nadzwyczaj trudne do spenienia

obowizki, o tyle trudniejsze , e w chwili abdykacyi, nie

podawa ani jednego rodka do ratunku, który stawa si
prawie niemoliwym.

Russdorf wiedzia, e podejmuje si trudnego zadania.

Znawca zakonu i stosunków jego z ociennymi ssiadami,
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stara on si na samym wstpi pooy tam wzrosemu
rozstrojeniu i rozdwojeniu w samym onie zakonu, a równo-

czenie zamyla podobnego ralia zaszczepia u ssiadów,

i jak z owym Januszem ksiciem Mazowieckim, w odrbne
a tajne wchodzi ukady. Aby ratowa zakon , trzebaby

wznieci rónice pomidzy Jagie a Witodem za pomoc,
sieci intryg i oprze si na królu Zygmuncie, o którym naj-

dokadniej wiedzia, e tene wyzyskuje zakon dla swoich

wycznie celów. A wic oprze si w ten sposób, by prze-

kona niejako Zygmunta, e najwikszym tego wrogiem

jest Polska i temsamem wszczepi we tajn, ale stanowcz
myl pomszczenia si podda mu sposoby szkodzenia Pol-

sce i wykonania zemsty. Nietrudno byo Kussdorfowi po-

wzi t myl, gdy wiedzia on, e i poprzednicy jego

opierali si na Zygmuncie , e jak Plauen, uywali go na-

wet do intrygi przeciwko Polsce, ale pojmowa wady wy-
nike z nieszczeroci tego wzajemnego wyzyskiwania i po-

stanowi temu zapobiedz. I dugo przemyliwa on nad spo-

sobem zanim postanowi dziaa odwrotnie i wykazywa
elektorom rzeszy i Zygmuntowi ca szkodliwo Polski,

a przygotowawszy cakowicie pole intrygi, uy pomocy
Zygmunta do osabienia wspólnego wroga.

Russdorf nie by atoli, jakoby si moe zdawao, ge-

niuszem, i nie odrazu stworzy on plan, wedug którego

miaby postpowa. Russdorf by Krzyakiem, jakich wielu

si ukazao w epoce zupenego upadku zakonu. Obuda
i maska to gówny i charakterystyczny rys tych epigonów

rycerskiego niegdy zakonu. Wyrónia si od nich nie-

zwykym talentem i mdroci, darem poznawania ludzi

i ich charakterów jako te interesów postronnych pastw.
Russdorf odznacza si odgadywaniem i jakby wykradaniem
tajemnic monarchów i narodów , i z wszystkie£,^o , z naj-

drobniejszego szczegóu nawet uzyskanej tajemnicy posta-

nowi i umia cign zyski. wita dusza bya politycznym

wyzyskiwaczem.
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Wysugujc siq na niszych jeszcze urzdach zakonowi,

zwraca ou szczególniejsz uwag na rónice charakterów,

jakie przedstawiay wybitne postaci Jagiey i Witoda.

Uderzaa go prostoduszno, atwowierno i podejrzliwo

króla- a z drugiej strony genialny umys, ambicya i duma
W. ksicia. Nietajnym dla byo, e miay w boju, dumny
i wyniosy w obejciu, obdarzony by Witod nieugit

wol, jakiej ani przyjaciel, ani wróg zachwia nie zdoa.

Opowiadano mu nieraz, e pomimo rady królowej Ja-

dwigi^ i prób jej, poszed Witod na Tatarów
,
pomimo

wstawie siq Jagiey ukara pod Grunwaldem jeców
krzyackich, pomimo prób zakonu nie odstpywa od

powzitej raz myli wydania mu wojny, e nigdy Polacy

nie mogli uprosi go do pozostania przy wojskach koron-

nych, skoro przedsiwzi wróci do Litwy. Russdorf wa-

y w umyle swym zyski i straty jakie ponosi od Wi-

tolda zakon i dostrzeg, e najfatalniej wiodo siq zakonowi,

skoro nieprzezwyciony ku niemu, okazywali upór^ susznie

Wnoszc, e to poniekd byo i przyczyn ich klsk w woj-

nach z Litw i Polsk. Witod w niepohamowanej swej

dumie nie waha si nawet królowi rzymskiemu rzuci r-
kawicy ^), i cokolwiek bd mówili Polacy, usprawiedli-

wiajc wysyk Korybuta do Czech,* Russdorf wiedzia, a za-

kon posiada dowody na to^ e bez wyroku Wrocawskiego,

nie byby nigdy Korybut do Czech wysanym. Z drugiej

stony nie mogo nie zastanowi Russdorfa , e mnisia po-

kora, obudne paszczenie si i pochlebianie dumie^ e choby
naj mizerniej sze podarunki ujmoway dla Krzyaków W.
ksicia, tem bardziej, im czciej si to powtarzao, im chy-

trzej i sprytniej byo wykonane. Pawe Russdorf zna sabe
strony charakteru Witoda a z natury pokorny, wiata du-

sza, posiada wszelkie ku temu zalety, aby z czasem po-

zyska dla zakonu jego osob.

Russdorf rozwaa atoli i zalety ksicia i wiedzia do-

kadnie, e Witod gruntowaniem katolickiego kocioa na

Litwie i Rusi, jako te poskromieniem pogastwa Tatarów,

I
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uzyska na zachodzie staw i chwa, jak przed niewielu

laty posiada zakon z powodu rozgaszanej misyi chrze-

ciaskiej wzgldem Litwy. ^) Witod w silnem i niezachwia-

nem przedsiwziciu zdar z zakonu ów czarodziejski

paszcz, który ich egoistyczne zamiary okrywa blaskiem

nieporównanych zasug, chwa i staw o wiele przewy-

szajc ich skromne i w gruncie rzeczy prawie nike za-

sugi. Ale Russdorf wiedzia , e o ten paszcz jest Witod

zazdrosny, i e z tego powodu bdzie zakon zmuszony, ko-

rzc si przed jego potg udawa, e mu s obcemi za-

mysy i plany Witolda, jakie mogy budzi jego zazdro
i zgub na zakon ciga. Witod by monarch sprawiedli-

wym, Russdorf bdzie musia gra rol sprawiedliwego

i powoywa si na prawa i dokumenta zakonu i przed-

kada je ksiciu. By on wdzicznym i hojnym, a wic
w stosownej porze poczyni ustpstwa dla ksicia i zmu-

sza go do wdzicznoci. Otwarto i szczero Witolda

nawet mona byo wyzyska udan szczeroci, obrazem

nadzy i upadku, lito jego obudzi mona byo opowieci
o rozpaczliwem pooeniu zakonu.

Co wszystko jednakowo natrafiaoby na tysiczne

i nie do pokonania trudnoci, gdy Witod by niezmiernie

ostrony i zna zakon na wskro. Wysili si te wszystek

talent mistrza, aby ksicia zbi z tropu, i jakby jaka za
gwiazda przewodniczya Witoldowi, mia on wpa w sida

zakonu. Stosunki sprzyjay zakonowi i mistrz Russdorf mia
si okaza w wietle prawdziwego mistrza, intrygi.

Jagieo by skryty i podejrzliwy, zazdrosny i na-

mitny, a Russdorf zna i te jeszcze wad króla , e atwo
poddawa si kierownictwu tego, kto bd pochlebstwem,

bd wyszoci umysu
,

potrafi sobie zaskarbi jego

ufno. Zakon posiada papiery, z których si pouczy byo
mona, e Jagieo nie znajcy stosunków kraju, który go

powoa na godno królewsk, na kadym prawie kroku

opiera si o zdanie swych doradzców, e zakon w poufa-

ych stosunkach zostawa z tymi monowadcami, i e nie-
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raz za porednictwem ich wpywa na króla. Eussdorf wie-

dzia nadto, e wpyw monowadców a nawet wpyw Ja-

dwigi na króla , walczy z przemonym wpywem Witoda,

i e nierzadko geniusz mdroci ma odnosi zwyciztwo

nad geniuszem powiecenia i mioci kobiety. Po mierci

Jadwigi^ Witod stanowczy wpyw wywiera na króla,

a kady doniolejszy czyn polityczny, jaki wykonuje Pol-

ska, nosi wybitne pitno Witodowego ducha. Nietajnem

byo dla zakonu, e wszystkie waniejsze sprawy polityczne

nie obyy si bez dorady Witoda, e nawet w wewntrz-

nych sprawach Polski, w sprawach obsadzania senatorskich

urzdów i biskupich stolic zasiga zawsze Jagieo rady

w. ksicia. Nie po raz zadawano sobie w Malborgu pytanie,

jakby z tego móg zakon skorzysta i nikt z braci zakon-

nej nie móg rozwiza zagadnienia tak znakomicie jak to

mia uczyni Eussdorf.

Czu to bowiem kady z Krzyaków, gdy leao to

w naturze mnisio- rycerskiej, i jeeli król by podejrzliwy,

potrzeba go byo utrwala w teje i plotkami wzbudza t^

sabo, jeeli by zazdrosny o sw powag, potrzeba byo
zapomoc intrygi podnie te zazdro do najwyszego

o ile monoci stopnia, e jeeli by w kocu zawisym od

Witoda, potrzeba byo otoczeniu królewskiemu da pozna
ze skutki takiej zawisoci. Jednakowo i na có si zdaa

wszystka praca zakonu podjta w celu porónienia Jagiey

i Witoda, gdy zakon nie zna istotnych rónic, jakie zacho-

dziy pomidzy jednym a drugim, Eussdorf poj^ e plan

intrygi wtedy tylko uda si moe, skoro si pozna rónic
interesów i zada obu wadców i narodów, Polski a Litwy.

Eussdorf, jak ju nadmieniono, nalea do rzdu tych

mów stanu , którzy umieli trafnie odgadywa tajemnice

królów i narodów ociennych. Prawda, e nie szczdzi on

w tym celu pracy i trudów, e stara si przenika to, co

dla potomnoci miao by jasn i atw do odgadnicia

rzecz, co atoli wspóczeni we wasnym interesie najstaran-

niejsz osaniali tajemnic. Eussdorf mia odgadn^ e Pol-
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ska na pónoc i zachód, Litwa za na wschód i poudnie

pary z caej mocy, e Polska ma za zadanie odzyskanie

ziem, które niegdy do jej korony naleay, lecych atoli

w wrqcz przeciwnej stronie anieli Olgerdowe leay „ukrainy",

których odzyskania i wyznaczenia da energiczny i przed-

sibiorczy Witod. Kussdorf mia siq pouczy i przekona

o istnieniu tych sprzecznych interesów wród wojny, któr
na samym wstpie swego panowania podj musia z Jagie
i Witoldem. Obaczymy, e mu siq to wielce przydao.

II.

Wojna wielka. — Duma Witolda i obudna pokora mistrza. —
Pokój wieczny. — Zjazd w Griiiewkowie peznie na niczem.

—

Witold przystaje na zjazd wieloski.

Napomknlimy ju wyej, e plan Russdorfowej intrygi

nie by dzieem jednej chwili; e mistrz tworzy go pomau,
e poznawajc charaktery swych przeciwników^ wnikajc
w ich tajemnice, obmyliwa szczegóy postpowania i e
odbywajc poniekd szko poucza siq o sposobach uka-
dania planu intrygi. Mamy si zaj opowieci caego pro-

cesu psychicznego jaki mistrz odbywa zanim skrystali-

zowaa sit^ jego myl^ któr w najgbszej chowa musia
tajemnicy. Nie powierza jej papierowi ni pergaminowi, nie

mia nawet jej wypowiedzie, a przecie papier i perga-

miny miay j przekaza historyi. Ów proces psychiczny

rozpocz si w czasie wojny zakonu z Jagie i Witoldem

w r. 1422.

Spowodowa wojn t król Zygmunt Luksemburczyk i),

któremu si w sprawy czeskie wmiesza ksi Zygmunt
Korybutowic, wysany do Czech przez Witolda a popierany

przez króla i Polaków. Zygmunt i caa rzesza niemiecka

zwrócia si tedy do Krzyaków, jako do synów Germanii^

woajc o pomoc przeciwko Polsce, która kacerzy Sowian
odcigaa od zwierzchnictwa korony niemieckiej. I Russdorf

Ostatnie lata Witoda. 2
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wiedzia z kim bidzie mia do czynienia, ale pozostajc

pod naciskiem Zygmunta i Niemiec musia przysta, prze-

widujc jaki go oczekuje koniec.

Przygotowywa atoli opór na jaki zakon sta byo.

Majc do czynienia z nierównie silniejsz armi nieprzyja-

cielsk postanowiono unika starcia w polu, zamykano siq

o twierdzach i zasadzkami niszczono nieprzyjaciela. Co

zmuszao polsko-litewskie wojska do rozdzielania swych si

i zalania niemi Prus, które niszczono i palono, przyczem

poddani Krzyaccy mieli cierpk sposobno do wytrwania

w wiernoci, a przepacali j yciem i mieniem. Pomimo

to ilussdorf postanowi by upornym, chociaby dla tego

samego, e ksita elektorowie wstawiali si^ za zakonem

i wzywali króla do zaprzestania wojny a przyobiecywali za-

konowi ryche nadesanie posików.

udzc si nadziej rychych posików^ widzia Russ-

dorf, e sprawy wojenne zjednoczonych wojsk prowadzi

ksi Witold. Do niego przeto postanowi si uda z prob,
aby zaprzestano wojny, skada bowiem win ca na Po-

laków, przedstawiajc w zrczny sposób, i oni to uporem

swym sprawili, e ostatni zjazd w Solcu nie doprowadzi

do podanego stosunku przyjani. Russdorf móg przewi-

dywa, e takiem zwróceniem si do Witolda z pominiciem

króla Jagiey nietylko e podrani tego ostatniego i Pola-

ków, ale i uzyszcze sposobno dokadnego poznania cha-

rakteru ksicia.

Witold w odpowiedzi wysa do Russdorfa list 2), wy-

uszczajcy, e król Jagieo nadaremnie si stara o zawar-

cie pokoju z zakonem, e nawet na dalsze zawieszenie broni

nie godzi si hardy mistrz. „Gdymy to spostrzegli," mówi

on dalej, „zebralimy wojska nasze ze szkod naszych kra-

jów, któremy wyniszczyli w zapasach ywnoci. I przy-

szlimy tu (do Prus) z zamiarem, aby or pomidzy nami

rozstrzygn. A skoromy si dowiedzieli^ e wy ze swoimi

okoo Lubawy obozujecie podylimy tam, sdzc, e wy
omijajc rozlewu krwi, stara si bodziecie o zawarcie po-
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koju. Mistrzu, jeeli ywisz w umyle twym zamiar pokoju

i chcesz zado uczyni daniom naszym
,
przybd tu do

nas. Kacz za króla, i nie jest on przeciwnym zawarciu

pokoju; ja z mej strony bd si stara nakoni go do

tego dziea. '^

Russdorf dostrzeg, e zamiarem ksicia, czujcego wstrt

do oble, jest bez rozlewu krwi, której w innej moe
stronie móg potrzebowa, spraw z zakonem zakoczy.
Korzystajc z tego, przystaje na propozycy Witoda, ale

stawia warunki o których zgóry przewiduje, e je zarówno

król jak i wielki ksi odrzuc. Owiadcza on bowiem, e
pod tym warunkiem wejdzie z nimi w ugod, jeeli wraz

z wojskami ustpi z Prus.

Witold by oburzony. „Mistrzu," odpowiada mu na to ^)

z pod Biskupic d. 13 Sierpnia, „pisaem do Ciebie w tym

celu aby zapobiedz rozlewowi krwi chrzeciaskiej, sdzc
e dasz si nakoni do zadouczynienia naszym prawnym
daniom, a ty nam na to rzecz niemoliw przedkadasz

abymy z wojskami opucili Prusy. Wiedz Mistrzu, e nieraz

ju z wojskami naszymi wracalimy z pola bitwy z tryum-

fem, lecz na tak bahe twe pisma ani mylimy o rozpuszcze-

niu wojsk naszych, gdyemy w tym celu je zgromadzili

i tu przywiedli, abymy dla krajów naszych 'pokój wieczny

zawarli. Jeeli wic jeszcze pragniesz zaspokoi suszne -
dania nasze, postaraj si o to zawczasu, aby kraje twe nie

cierpiay z powodu ocigania si z twej strony. Nie zechcesz

atoli tego uczyni, niechaj Bóg rozstrzyga pomidzy nami

i na dusz tw niechaj spadnie odpowiedzialno za to co

si dalej stanie."

Równoczenie, speniajc gron zapowied, pustoszy

polsko-litewska armia Prusy, docierajc do Goubia. Russ-

dorf nie myli wystpi z wojskami swemi do akcyi wojen-

nej, ani go te zraa ostry ton Witodowej odpowiedzi.

Przeciwnie on poznaje twardego i nieugitego przeciwnika

o wyniosej dumie i przemyliwa nad rodkami wyzyskania

jej. Ostry i hardy a rzadko ju podówczas w zachodniej

2*
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Europie uywany tou ksicego listu^ móg przypomnie
mistrzowi wyniose jarylii carów zotej ordy i miraowoli

umiech ironiczny zawis na jego ustacli. W arsenale zakon-

nym znajduje siq niezawodna bro^ zardzewiaa trocli

wskutek dugiego nieuywania, przeciw dumie i tiardemu

uporowi, a jest ni maska mnisiej pokory i obudnego

paszczenia si^. Maski tej postanowi uy Kussdorf

i w sowach pokornych i do litoci wzywajcych tómaczy

siq przed ksiciem, jako kilkakrotnie stara si on o za-

warcie pokoju, e atoli, jak to przy ostatniej próbie w Solcu

byo, nie na nim wina ciy, e do spenienia chwalebnego

dziea nie przyszo, e Polacy stawiali nie do pokonania

przeszkody, e przeto brzemi wojny jak najniesuszniej

znosi zakon.

Witod zasign wyjanie od króla Jagiey i odpisa

mistrzowi grzecznie lecz niemniej stanowczo, e uwaa za-

kon za winny z powodu i zjazd w Solcu spez na niczem.

Da on do poznania mistrzowi ^), e tene wtrca do propo-

nowanego przez króla zawieszenia broni nie nalece do

rzeczy preteasye, jak to aeby Polacy wyrazili w dokumen-

cie, i oka powolno dla rozkazów papieskich, uznaj
prawa pastwa Kzymskiego a wreszcie wyrok wrocawski.

To sprawio zerwanie ukadów. „Wiedzcie," odpowiada

Witod, z lekk ironi, na pretensye krzyackie, „i jestemy

posusznymi ojcu witemu, jak o tem najlepiej wie jego

nuncyusz Zeno, azali mymy lub przeciwna strona sprzeciwiali

si nakazom kuryi. Co do praw pastwa Kzymskiego to te nie

nale do pokoju, a my z tem pastwem yjemy w zgodzie.

Co si za tyczy wyroku wrocawskiego, od którego nie

chcecie ustpi, wiedz mistrzu, i król Polski dosadnie wy-

uszczy Ci jako Ty sam przeciwko niemu wykroczye, ja

za nigdy go nieuznawaem... Nie ustpi przeto od poóg
i wojny, dopóki nie zawr pokoju wiecznego."

Kussdorf pozna z tego, e na wyrok wrocawski nie

bdzie si móg odwoywa, tem bardziej, e energiczny

ksi sowa swe popiera czynem i to w sposób, który
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zakonowi grozi buntem gnbionych wojn i zrospaczonych

poddanych. Pojmowa on, e party okolicznociami musi

zado uczyni woli przeciwników; sroga wojna wyniszczya

siy zakonU; przyobiecana przez króla Zygmunta pomoc nie

nadchodzia, tak wi^c zmuszony by Russdorf za zgod star-

szyzny zakonu, szlachty i mieszczan, zgodzi si^ na zawar-

cie pokoju wiecznego, tyle podanego przez Witoda. Za-

warto go na jeziorze Melno zwanem (na wysepce Melzyn

zkd pokój melzyski) dnia 22 Wrzenia r. 1422.

Dziej opis zakonu Voigt nie moe ukry swego nie-,

ukontentowania z powodu zawarcia tego pokoju wiecznego

i potpia Russdorfa za ten czyn sromotny ^). Zwaywszy
atoli okolicznoci wród jakich zakon zmuszony by do

prz3^stpienia, nie moemy si do nadziwi, jak w istocie

mao zyskiwali zwycizcy na zakonie. Polsce przyznaje

zakon Nieszaw wraz z obwodem, Litwie za mud, której

od r. 1409 nie posiada. Zwycizcy przeciwnicy zakonu mogli

sobie miao powiedzie, e nabytki przyznane im na mocy

pokoju wiecznego nie powetoway im nawet straty ponie-

sionej przez nakady wojenne. Prawda, e zakon wyda
Jagielle dokument wyroku wrocawskiego przyznajcy za-

konowi wanie to, co dokumentem melneskim odstpy-

wali przeciwnikom, ale natomiast król Polski przyznawa

zakonowi prawne posiadanie Pomorza, Nowej Marchii, dalej

ziemi Chemiskiej i Michaowskiej, do których to ziem od

lat wielu rocili sobie Polacy pretensye. Mona sdzi, zwa-

ywszy rezultaty pokoju wiecznego, e w wojnie z r. 1422

tak Polsce jak i Litwie szo tylko o obalenie wyroku wro-

cawskiego. Jakkolwiek aforystyczny ten sd ma wiele

prawdy w sobie, to jednak Russdorf wród traktatów mia

sposobno dowiedzenia si^, jakie byy waciwie dania
jego przeciwników. Poniewa, tak Jagieo jak i Witold -
dali stanowczo obalenia wyroku wiqc przysta, ale na daleko

idce pretensye Polaków, dajcych Pomorza ziemi Che-

miskiej i Michaowskiej, nie przysta i nie byo dla taje-

mnic, e Witold skania Polaków do skromnych ograni-
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cze si w swych pretensyach. Przecie dumnemu ksiciu

nie leao tak wielce dobro zakonu na sercu, aby a o nie

mia sporzy z Polakami, widocznie mia inny zamiar i na-

ciska obie strony do rychego zawarcia pokoju, majc
gdzieindziej pilniejsze do zaatwienia sprawy. Russdorf od-

gadywa zamiary ksiqcia i wiedzia jakie to sprawy inne

nagl go do szybkiego zawarcia pokoju.

Jeeli atoli Witold mia jakie inne cele i zamiary, ta

mia je i Russdorf przy zawieraniu pokoju. Tajemnic mistrza

byo ociga siq z zawarciem pokoju^ którego poszczególne

warunki dopiero póniej na oznaczonych zjazdach miay by
unormowane. I tak nad Melnem nie mia mistrz majestaty-

cznej pieczci przy wymianie dokumentów, wymian wic
dokumentów pokoju opatrzonych majestatyczn pieczci

mistrza i pieczciami starszyzny, jako te sojuszników za-

konnych z jednej, a Jagiey i Witolda z drugiej strony,

odoono do zjazdu w Gniewkowie. Celem wyznaczenia

granicy pomidzy Polsk i Litw a krajami zakonu zgo-

dzono si na póniejsze termina^ sprawy handlu miana

równie póniej na osobnym zjedzie, w tym celu zwoa
si majcym, uregulowa. Badzie przeto a nadto wiele spo-

sobnoci do ocigania si z wykonaniem pokoju, który zrest

przy dogodnej sposobnoci zerwa bdzie mona. Russdorf

móg wiedzie, e korzyci wiecznego pokoju nie mogy
zadowolni Polaków w tej mierze jak Witolda. Spostrze-

gawczy jego umysy nie moga nie uderzy ta drobna na

pozór okoliczno, e Witold wród wojny jeszcze napiera

si u króla^ aby mu z czci wojsk pozwoli wróci do

Litwy ^), jako te e ksi, nawet po zawarciu pokoju^ co

tchu starczy pody do Litwy, e przy ukadach par wi-

docznie na ryche zawarcie pokoju, a skoro Krzyacy upor-

nie trwali przy jakowej pretensyj^ jak np. aby im Polacy

myn Lubicz odstpili^ czego im odmawia Olenicki, Witold

nalega, aby Polacy ustpili. Szczegóy takie pilnie notowa
Russdorf, majcy zamiar z wszystkiego korzysta.

Pokój nad Melnem by wcale nie na rk królowi

I
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Zygmuntowi, moe i w równej mierze jak byl przykrym

i nieznonym dla Krzyaków. Mniejsza o to czy inicyatywa

wysza od samych Krzyaków, czy te powzi j król

Zygmunt, do e podburza on ich do podjcia na nowo
wojny. Zniewala kilku ksit niemieckich do popieszenia

z pomoc zakonowi, obmyla i proponuje zwizek zaczepno

odporny szlskich ksit, Wigier i Zakonu przeciwko Pol-

sce z planem podziau jej ^), sowem rozwija niesychanie

czynn akcy dyplomatyczn celem zmuszenia zakonu do

podjcia na nowo wojny. Tak srodze mu dopieka Korybu-

towic w Czechach, o którym sdzi, i zdziera mu z gowy
czesk koron, podczas gdy w rzeczywistoci sprawa jego

dogorywaa w Czechach a osoba ksicia lubo wspieranego

przez Polaków wcale dla nie bya niebezpieczn.

Umiecha si Russdortowi plan Zygmunta, tern bardziej,

gdy dostrzega, e spraw zakonu zajy si cae Niemcy,

które pokój melneski, obalajcy wyrok wydany przez ich

króla, susznie mogy poczyta za dotkliw obraz. Nie

mylc na razie o dotrzymaniu pokoju a pragnc wybada
jak si w obec tego zachowywa bd jego przeciwnicy,

daje on penomocnikom zakonu, których wedug artykuu

zawartego pokoju w Listopadzie wysya do Gniewkowa,

stosowne ku temu celowi instrukcye. Mieli oni owiadczy
penomocnikom polskim, i przychodz jako posowie mistrza

z propozycy, aby król termin wymiany dokumentów, ma-

jcych by zaopatrzonemi w majestatyczne pieczcie, odro-

czy raczy do osobistego zjazdu mistrza z królem i w. ksi-

ciem. Penomocnicy polscy odpowiadaj, e przybyli tu ce-

lem wymiany dokumentów pokoju a nie w sprawie trakta-

tów o odroczenie terminu wymiany i — zjazd w Gniewkowie

spez na niczem ^).

Tym sposobem wyom w pokoju wiecznym by ju
zdziaany. Russdorf zdaje si okazywa najwiksz powol-

no dla Zygmunta; przyjmuje ksit niemieckich z zaci-

nymi, ugaszcza ich, a z Malborga rozchodzcy si szczk
ora wróy wojenne zamiary.
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Wnet atoli przyszed Russdorf do przekonania, e na-

raa si na bardzo wtpliwy los dla wyniszczonego wie
wojn zakonu, byoby hazardownem i niebezpiecznem. Z nad

granic litewskich nadchodziy przestrach budzce wieci, e
Witold na nowo gromadzi wojska, e ju stoi nad Narwi
i lada chwila gotów jest wkroczy do Prus.

W rzeczy samej Witold domylajcy siq, e mistrz

moe i zamyla o zerwaniu dopiero co zawartego pokoju,

urzdziwszy demonstracy wojenn, owiadcza mu pod ko-

niec Listopada swoje nieukontentowanie, w formie wcale nic

dwójznacznej groby ^). „Z powodu ocigania si Twego
na zjedzie w Gniewkowie," pisze Witold, „nie mog wnosi,

azali na seryo mylisz czcigodny mistrzu o pokoju wiecznym,

dam przeto, aby raczy mi w krótkim czasie odpowie-

dzie czy zamylasz dotrzyma go lub nie. Chcemy si o tern

dowiedzie wraz z królem Polskim, który niebawem przy-

jedzie do Litwy."

Mistrz nie odpowiada i pomimo e wkrótce otrzyma

drugi list podobnej treci od ksicia, postanowi, o ile mo-

no na to pozwala bdzie, zwleka. Widocznie pozostaje

pod wpywem planu Zygmunta i gromadzcych si w Mal-

borgu ksit niemieckich. Z drugiej strony nadchodz z Li-

twy ju i do starszyzny zakonu listy Witolda ^^), jak do

komturów Elblgskiego i Toruskiego, z daniem stanow-

czej odpowiedzi co do wiecznego pokoju. Russdorf waha

si na jedn to na drug stron i coraz bardziej utrwala

si w przekonaniu, e z Witoldem, ordownikiem pokoju,

niepodobna pod tym wzgldem stroi artów. Gdy bowiem

Krzyacy, omieleni do licznie przybyymi z Niemiec zaci-

nymi, poczli wyzywajce robi miny, otrzyma Russdorf

nastpn odezw od Witolda, i') „Pisaem do waszych komtu-

rów, dwukrotnie te i do was w sprawie wiecznego pokoju,

który z winy waszej w Gniewkowie nie zosta utwierdzony.

Ani wy ani rzeczeni komturowie nie odpisalicie nawet na

nasze zapytania. Tymczasem z wielu stron dochodz nas

wieci, czemu trudno da wiar, e wy nie zamylacie do-

I
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trzyma wiecznego pokoju, który przecie uczciwie zosta

zawarty i wasz pieczci stwierdzony. Donosz nam, e
do was wielu zacisznych przybyo i obecnie jeszcze wiqcej

przychodzi, e na granicach stawiacie strae i ostrzegaczy

co tylko w czasie wojny dzia siq zwyko, a tak nie mo-

emy wiedzie co waciwie zamierzacie. Przeto odpiszcie

nam w nakrótszym czasie, objawiajc wasze zamiary^ czy

mianowicie zamylacie dotrzyma warunki pokoju czy nie.

My bowiem przyjmujemy je i chcemy pokoju dotrzyma

tak jakemy go zawarli."

Ton i data listu pouczay Russdorfa, e mia wybiera

now wojnq lub przysta na pokój melneski. On milcza

i waha siq zdecydowa. Moe chcia zyska na czasie,

moe próbowa stao Witolda i przykonywa si, czy po-

wzita przez niego myl o charakterze z imiarow ksicia,

zgadza siq w istocie z prawd, to pewna, e pozosta w ci-

sem porozumieniu z Zygmuntem, traktujc z nim o wielkim

sojuszu zachodnich ksit przeciwko Polsce i Litwie. Ale

Witold dokadnie pojmowa sytuacy mistrza zakonu i chcc

go zmusi do odpowiedzi wysya do jeszcze energiczniejsze

zapytanie, w którem nie trudno byo dopatrze, i mogo
by atwo ostatniem. Ono wreszcie skonio wahajcego si^

Russdorfa do usprawiedliwienia si przed ksiciem, równie

jak do przedoenia pokornej proby, aby by askaw ze-

zwoli na zjazd osobisty, na którymby moga nastpi wy-

miana dokumentów. Usprawiedliwienie poparte byo praw-

dziwymi powodami a mianowicie, i starszyzna zakonu jak

landmistrz niemiecki wzbraniaj si przyoy pieczci swój

do dokumentu pokoju a wyrozumiay Witold sam wiedzia,

i Russdorf pozostaje pod wpywem i naciskiem ksit
niemieckich i Zygmunta.

Sdzi naley, e ta niepewno ze strony zakonu i

mistrza zniecierpliwia w wysokim stopniu krewkiego z na-

tury Witolda. To te gdyby by pragn wojny s zakonem,

mógby by odrzuci propozycye mistrza i przystpi do

akcyi wojennej. e atoli tego sobie nie yczy, o czem Russ-
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dorf wiedzia, a zmusi mistrza do stanowczego orzeczenia

nie móg, zdawa si by raczej znudzonym jak zniecierpli-

wionym. Rad nie rad przystaje na propozycy Russdorfa^

nie tajc cierpkiego wyrzutu '^), e ju po czterykro pisa

do z jasnem daniem, aby mu wyranie objawi wol^

i zamiary swoje, e atoli na to odpowiedzi nie otrzyma.

W ostatnim licie mistrza równie odpowied/i nie znajduje

lecz prob, aby ksi miejsce i termin zjazdu oznaczy.

,A wic posyam ci mego pisarza Bartomieja wrczajc
mu niniejszem kredy tyw," koczy cierpko Witod.

Mdry Russdorf uradowa sie, przeama bowiem wol
ksicia. Z Bartomiejem umówi si o zjazd, który mia na-

stpi w Wielonie w Maju przyszego roku ^^), na co tak

Jagieo jako i Witod przystali. W ten sposób uczyni mistrz

powtórnie podan luk w pokoju melneskim. Bya ona

na pozór bardzo drobna, opóniajca zda si wymian do-

kumentów, która wedug jednego z artykuów melneskich

miaa nastpi w Gniewkowie. Ale wiemy jak o to napró-

no si stara Russdorf u penomocników polskich. Byli

nimi biskupia Jan Wocawski, Andrzej Poznaski i znawca

przebiegych Krzyaków, podkanclerzy Jan Szafraniec, którzy

na przedoenia posów zakonu insrukcyi nie odpowiedzieli.

To te Witod pochwali ich dyplomatyczne postpowanie

w Gniewkowie
^^J, owiadczajc w licie do mistrza pisa-

nym, i jakkolwiek byliby dali odpowied na przedoenie

mistrza, przekroczyaby ona dane im instrukcye. Ale Russ-

dorf potrafi zniecierpliwi ksicia do tego stopnia, i zaleta,

której natychmiast dostrzeg u ostronych Polaków^ nie po-

suya mu za przykad. Przystajc na zjazd w Wielonie^

nieprzewidziany aktem melneskim, popenia bd polity-

czny a zobaczymy jak si on uwidoczni w swych nastp-

stwach. Przedewszystkiem wypuci on Russdorfa z monych
swych rk, dajc mu sposobno do machinacyi z zacho-

dnimi ksitami przeciwko Polsce i Litwie.

Krzyaccy politycy umiej korzysta z czasu, i Russ-

dorf zuywa jak tylko moe tych par miesicy dzielcych
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go od terminu zjazdu w Wielonie. Jest on ju i wspólni-

kiem owego zwizku zaczepno odpornego przeciwko Polsce ^^),

zawartego w Preszburgu za staraniem króla Zygmunta. Có
kiedy Zygmunt widocznie zawar go w tym celu by si
zbliy do Polski, odnowi z Jagie i Witodem przyja
pod warunkiem, e nie bd protegowa jego wrogów
w Czechach. Russdorf stara si, za wpywem ksit nie-

mieckich, odcign Zygmunta od tego planu- ale nadare-

mnie. A wic robi starania, aby traktatem majcego siq

zawrze pokoju objqto i zakon, a i w tem sab ma tylko

nadziej. Za wpywem Witolda wysano peselstwo do Zy-

gmunta, obiecujc, e król z Witodem gotowi s pomódz

mu przeciwko Hussytom^ byle im tene nie przeszkadza

w sprawie ich z zakonem. Zygmunt z pocztku przystaje,

ale stawia warunek^ aby w dokumencie pokoju objto i

sprawy zakonu, a gdy przeciwnicy nie przyzwalaj tego,

opuszcza warunek, a Russdorf mia przykr sposobno do

powzicia przekonania, e królowi Zygmuntowi gównie

o Czechy szo, e w tym celu powica zakon^ który by
tylko narzdziem w jego niestaych rakach.

Witold na pozór obojtn ukada min, ale baczne ma
oko na sprawy zakonu ^^), ledzi dyplomatyczne stosunki

mistrza i zda si, jakoby adna z tajemnych machinacyj

zakonu, nie usza jego uwagi. Nie pomogy i czste dary^

któremi mistrz dobija si o wzgldy jego tudzie jego ony
i nic nie upio jego czujnoci.

W Marcu, równoczenie prawie gdy Jagieo z Zyg-

muntem zawierali pokój w Kezmarku, wysya mistrz na dwór

ksicy najwyszukasze ledzie, przednie wina i wiele in-

nych podarunków dla w. ksiny Julianny. Witold przyj
dary ale do posa zwróci zoliw uwag: ^') „Twój pan

mistrz wielki, czy si ze Szlzakami i Wgrami, ssiady

naszymi przeciwko nam, postpujc wbrew pokojowi mel-

neskiemu." Komtur odpowiada, jako nic o tem nie wi.
„Otó ja ci powiem, rzecze ksi, e twój mistrz wysa
na zjazd w Kezmarku posów z prob, aby tam i sprawy
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zakonu traktatem objto. Nic z tego nie bidzie, pozostanie-

my przy tern, comy nad Melnem uoyli." Ile cierpkij
ironii zawieray te sowa- móg tylko oceni Russdorf, do

którego byy adresowane, a którego tak wielce zawiody
rachuby i polegania na Zygmuncie.

Na zjedzie w Kezmarku zaledwie bya mowa o Krzy-

akach ^^). Musia tedy Russdorf na seryo pomyle o zje-

dzie w Wielonie — co atoli wcale nie wykluczao, aby nie

mia próbowa dalej Witodowej cierpliwoci. Wszake
jedna próba ju si udaa, co Russdorfa zachcao, do dal-

szej zwaszcza, e dyskredytowaa ona ksicia w obec Po-

laków, z których jedno stronnictwo zawistnem okiem pa-

trzao na rozwielmonienie siq ksicia i nie mogo powstrzy-

ma siq od wyrzucania królowi swemu, i on rzdy polskie

powierza Witoldowi a wadz królewdk jakby zoy w jego

race. Wszake ksi widocznie nie yczy sobie nowej

wie z zakonem wojny, Polacy przeciwnie nietylko jej nie

unikali^ ale zdawali si raczej wyczekiwa sposobnoci do

nowych zapasów.

Na krótko przed zjazdem Wieloskim stao siq, e poddani

zakonu zamek Drahimski si odebrali Polakom ^^), poczem

wygnali ich zaog. Natychmiast wysa Russdorf starannie

zredagowane tómaczenie si Witolda, malujce kopotliwe

pooenie jego z powodu obawy^ aby odpowiedzialno za

nieszczsn przygod nie spada na, podczas gdy to jego

poddani z Dramburga gównie zawinili, oni to bowiem bez

wiedzy i woli zakonu odebrali Drabim Polakom. Russdorf

uprasza tedy Witolda, aby zwaywszy przykre jego poo-

enie, raczy mu glejt bespieczestwa jako te stra przy-

boczn przysa, coby go tylko zasoni mogo od wszelkiej

moliwej zemsty na zjedzie w Wielonie. Witold odpowie-

dzia (z Trok 26 Kwietnia) e przygoda Drahimska wcale

nie dotyka zjazdu. W tej kwestyi, moe si mistrz porozu-

mie z królem Jagie, zwaszcza gdy odebranie zamku
stao si bez wiedzy mistrza i starszych zakonu i e wy-
starczy jako zadouczynienie, skoro mistrz srogo ukarze
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winowajców. Ale dziwnem mi si wydaje, dodaje Witod

—

danie z tej racyi glejtu bezpieczestwa. Panie mistrzu,

nie ma potrzeby dawa ci go, gdy pokój wieczny pomidzy
nami zawarty trwa a my z naszej strony mamy siln wol
go dochowa. Nie potrzebujesz przeto ywi obawy i miao
do nas na umówiony zjazd przyby i powróci moesz, a

my przyrzekamy ci w imieniu króla, naszem i naszych pod-

danych, bezpieczny przyjazd i pobyt. A gdy pomimo to

dasz glejtu, napisz w jakiej ci go mam poda formie i czy

pod nasz tylko pieczci, gdy pieczci królewskiej nie

ma obecnie w Litwie."

Russdorf czyni tedy przygotowania na zjazd. ywi on

silny zamiar wyzyskiwania pokojowego usposobienia ksicia,

w którem upatruje Achillesow jego pit.

IIL

Zmiany w kancelaryi Jagiey. — Zygmunt pomocnikiem Russ-

dorfa. — Zjazd wieloski. — Bdy dyplomatyczne w doku-

mentach w.eloskich. — Zjazd w Krakowie i jego skutki. —
Mistrz zwleka z wykonaniem warunków pokoju.

Podczas gdy zakon z jednej, Jagieo i Witold z dru-

giej strony przygotowuj si na Wieloski zjazd, w otocze-

niu królewskiem w Krakowie zaszy wane zmiany. Godno
prymasa oprónion zostaa przez mier sawnego pod owe
czasy arcybiskupa Mikoaja Trby, a wakans ten mia wpy-n na zmiany w dotyczasowym ustroju kancelaryi króle-

wskiej. W pocztkach roku 1423 w skutek narad króla od-

bytych z Witodem na Litwie zgodzili si starzy wadcy na

ukad ^), moc którego Jastrzbiec kanclerz królestwa i bi-

skup krakowski na oprónion stolic prymasa, podkancle-

rzy Jan Szafraniec na biskupstwo krakowskie, Zbigniew

Olenicki protonotaryusz królewski na urzd kanclerski,

Cioek za notaryusz na urzd podkanclerzego mieli by
wyniesieni. Ukad ten móg si podoba królowej Zofii
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protegujcj tene, nie tyle Jastrzbcowi, który z niewia-

domych bliej powodu nie sprzyja mu. Moe nie lubi

i dotychczasowego podkanclerza Szafraca, a moe tylko

przenosi nade Olenickiego, do, ze e odpowiedzia kró-

lowi równie jak i ksiciu, i rad przystaje na biskupstwie

krakowskiem a godnoci prymasa nie przyjmuje ^). Skutkiem

powtórnej narady Jagiey i Witoda postanowiono wynie
Zbigniewa Olenickiego na stolic arcybiskupi, i Witold,

który z powodu sprzeciwiania si^ Zbigniewa w sprawie

mynu Lubicza, mia ku niemu ywi niech, ochódszy

widocznie w gniewie sta siq jego przyjacielem. Dla czego

pominito podkanclerza Szafraca w tym planie trudno od-

gadn^ a równie trudno domyle siq powodu, dla którego

kapitua Gnienieska, pomimo zrzeczenia si Wojciecha

Jastrzbca, jego na godno prymasa wybraa. Moe stao

si to w skutek agitacyi interesowanych osób a moe co

prawdobniejsza z powodu, e Zbigniew jako mody^ nie

piastujcy adnych dostojestw, nie zda si(^ by praatom

i kanonikom gnienieskim odpowiednim kandydatem. Na-

tenczas mia król skoni kanclerza do przyjcia ofiarowanej

godnoci prymasa,^) lecz có — na oprónion stolic kra-

kowsk wyniós Zbigniewa i nie potrzebujemy dodawa, e
z pomiuiciem podkanclerzego. Ostatniemu dosta si urzd
kanclerski i nikt tak dobrze jak on i Krzyacy nie wiedzia

i nie odczuta jak wielce go to pominiecie przy obsadzaniu

pierwszorzdnych i najposaniejszych stolic dotkno. Sza-

franiec by w wysokim stopniu ambitnym, a by on poufnym

Piotra Wy sza, zoonego ongi z biskupiej stolicy krakowskiej

za wpywem Witoda. ^) Piotr Wysz by znowu po mierci

Jadwigi przewódc stronnictwa^ rzeklibymy dzi piastow-

skiego, paraliujcego wpyw Witoda i jego zamiary. Kto

wie, azali w uczniu nie odrodzi si myl mistrza. Nie mamy
ladów, azali nie wspóubolewali nad dol wrogiego im

podkanclerzego panowie z Malborga ;
domyla si mona,

e Krzyak natychmiast umia si postawi w pooenie

osoby, któr omin przeznaczony jej ju awans^ jak równie,
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e skad kancelaryi królewskiej mocno obchodzi mdrego
mistrza Russdorfa.

Ale i kogó mia Szafraniec obwinia , i pomimo

^pragnie królowej Zofii i niektórych z senatorów" nie

zosta przynajmniej biskupem krakowskim. Zapewne, e
gdyby nie Zbigniew, nie pomiuito by go, ale i có Ole-

nicki lub mona jego familia w tem zawinia, na Litwie prze-

cie zrodzi siq przewrót pierwotnie korzystnego dla planu

a tak król jak i Witold zgodzili siq na pominiecie jego osoby.

Szafraniec mia powód do zemsty a ywi on niech ku

królowi zarówno jak i ku Witoldowi, ku Jastrzbcowi i ku

Olenickiemu, a na urzdzi kanclerskim nadarzy mu siq

nieraz sposobno do wywarcia zemsty na niejednym z tych,

których w obecnej chwili nienawidzi.

Na pozór mao znaczca okoliczno, ale i t skonsta-

towa naley, gdy si nie ma wiele danych, e na zjazd do

Wielony jedzie Zbigniew Olenicki, któremu si nadarzy

sposobno osobistego podzikowania Witoldowi za wzgldy

dla okazane. Nowy podkanclerzy Cioek równie z podo-

bnej skorzysta sposobnoci. Prócz ostatniego udaj si do

Litwy w charakterze penomocników króla Wielkopolanie

Ostroróg wojewoda i Dobrogost kasztelan poznascy, a nowy
kanclerz pozosta w Krakowie.

Zjazd w Wielonie mistrza z Witoldem mia gównie

na celu porozumienie si co do wymiany dokumentów.

Wydano je sobie wprawdzie nad Melnem, uskuteczniwszy

to, cobymy dzi nazwali zawarciem preliminaryów, doku-

menta bowiem opatrzone byy tylko pieczciami mniejszemi

i to tylko gównych trzech kontrahentów, t. j. króla i Wi-

tolda z jednej a mistrza z drugiej strony. Pieczci starszyzny

obustronnej, baronów a tem mniej wiadków brakowao.

Oznaczony w Gniewkowie termin wymiany spez, jak wiemy,

na niczem z winy zakonu, uszo mu to bezkarnie, gdy
Witold nie pragn nowej wie z nim wojny. Wprawdzie

pokój w Kezmarku wielce popsu szyki Russdorfa, prze-

rzuci bowiem Zygmunta do obozu jego przeciwników i sy-
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tuacya mistrza bya teraz nie do pozazdroszczenia. Jedna-

kowo i w tej jeszcze, umia on odnales korzystne strony,

wcale dogodne do zawizywania wtjza intrygi. By on

bowiem w pooeniu takiem, i przeciwnicy jego starali si
poniekd o jego ask i z zapraszajc min zdawali si go

wzywa^ aby raczy ugi karku pod jarzmo wiecznego

pokoju. Przeciwnikiem tym by Witold, gdy z drugij

strony Polacy zdawali si nie dowierza zakonowi i jako
bardzo z ukosa patrze na nowe zjazdy, o których w do-

kumencie pokoju wiecznego nie byo mowy. Przygoda Dra-

himska moga tylko podsyci owe niedowierzanie. Ujrzymy

jak z tego Kussdorf mia wkrótce korzysta.

Przedewszystkiem udajcy si pod Wielon Russdorf

jest pewnym tego, i Witold przyjmie jego pokorne uspra-

wiedliwienie i wyznaczy na wymian dokumentów jaki

póniejszy termin, przez co wykonanie pokoju pójdzie w od-

wlok. Tak si te i stao. Witold przyjmuje usprawiedli-

wienie mistrza, zgadzaj si na to i posowie króla Jagiey.

Wymowna „wiata dusza" móg on rzecz przedstawi w ten

sposób, i zdawa si mogo, e on najszczerzej pragn
pokoju, e wahanie si jego i zwizki z zachodem byy
skutkiem pressyi Niemców i Zygmunta. Mniejsza o to, do,
e przyrzek on pod sam koniec roku dostawi dokument

wiecznego pokoju.

Gdy kwesty wymiany w ten sposób odroczono, po-

czto si naradza w kwestyi o termina i miejsca, na których

rozgraniczenie i rektylikacya granic pomidzy Polsk i Litw
a Prusami nastpi miaa. Zgodzono si wreszcie i na to, ale

w sposób, i Witod skada niejako pork za obie strony, e
one w oznaczonym czasie i w bliej okrelony sposób za-

atwi t rektyfikacy. Niemoemy sobie zda sprawy, co

spowodowao Witolda do wydania aktów datowanych z Wie-

lony na dniu 17 i 18 Maja o nieobliczonych nastpstwach..

Czy mia do tego penomocnictwo króla? Czy moe spowo-

dowali go penomocnicy polscy wyraajc obaw czy mistrz

speni warunki, na które si obecnie zgadza ? Czy te moe
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krewki ksi w nadmiarze gorliwoci zakoczenia raz

sprawy okoo pokoju wiecznego, skadajc por^k za zakon

sdzi, e mistrza zobowie do pewnego rodzaju wdzi-
cznoci, e woy na obowizek sownoci apelujc do jego

honoru? Na dniu 18 Maja wyda Witold obu stronom doku-

menta o jednakowem brzmieniu, ^) na mocy których porcza,
e gdy zjazd penomocników polskich, jako te i zakonnych

majcych na dniu 2 Lutego 1424 r. zaatwi sporne kwestye

graniczne ze strony Nowej Marchii speznie bezowocnie, na-

tenczas kada strona wybierze ze swego grona dwu sdziów,

w r^ce których bezwzgldny zoy kompromis, a sd przez

nich wydany bdzie obowizujcym. Dalej r^czy ksi,
e rozgraniczenie od Pomorza i Krainy odbdzie si w dniu

9 Wrzenia tego roku (1423), za od Dobrzyskiej i Micha-

owskiej ziemi na dniu 16 Sierpnia t. r., w kocu, e zakon

pozostawi Polsk przy granicach, które w dawnych miaa
czasach

!

Nietylko ostatni artyku tego dokumentu, ale i caa
jego redakcya miaa nastrczy mdremu Russdorfowi wiele

dogodnych sposobnoci do zawizywania wqza gordyjskiego

intrygi i do wymijania pokoju melneskiego. Zda siq napi-

sany by z takim popiechem, jak gdyby uoyli go sami

Krzyacy, aby mie podstaw do zawizywania intrygi.

Russdorf zasugiwa na miano dyplomaty w caem
sowa tego znaczeniu, pomimo e wieki owe nie znay
nawet tego wyrazu. Korzystajc z pokojowego usposobienia

ksicia, wyebra on od znudzonego zwlekanin krzyack
innego rodzaju dokument, wiadczcy, e przebiegy Witold

nie dorówna w tym przymiocie Russdorfowi, e przeciwnie

natrafi na mistrza, który go w tej pielgnowanej w Mal-

borgu sztuce o wiele przewyszy.

Jeszcze bowiem 17 Maja, wrcza Witold Russdorfowi

dokument z pork,^) jako król Jagieo zarzdzi, e du-

chowiestwo koronne i mazowieckie, a mianowicie arcy-

biskup Gnienieski i biskupowie Wocawski, Poznaski
a nadto Pocki, nie bd dali zwrócenia i wynagrodzenia

Ostatnie lata Witoda. 3
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szkód, które im zakon i jego poddani w ostatniej wojnie

wyrzdzili. Witold ani siq spodziewa, ani przypuszcza

nawet, e dokument ten zarówno jak i powyszy moe go

narazi na rozmaite posdzenia ze strony polskiój, e z tych

posdze uronie inne ze o równie zych skutkach, e caa

ugoda Wieloska posuy moe zakonowi za prawny pa-

szczyk do knowania zycli zamiarów. Zapewne^ e ani

Olenicki, ani nowy podkanclerzy Cioek nie widzieli

podówczas gdy koczono ukady w Wielenie, blqdów poli-

tycznych zawartych w pergaminach tame spisanych. W takim

razie bowiem byliby oni niewtpliwie zwrócili uwag^ Witolda

na moliwe nastpstwa pretensyj krzyackich. Przeciwnie

ostatni punkt o dawnych granicach polskich by ywcem
wyjty z pokoju wiecznego i najwidoczniej spisany zosta

na danie penomocników polskich. Faktem zreszt jest,

e tak Polacy jak Litwini pod owe czasy dzielniej wadali

w boju orem anieli agodn broni pióra, e w umiej-

tnoci i korzystaniu z prawa o wiele ich przewyszali bie-

glejsi Krzyacy, prawdziwi mistrze w scholastycznych za-

wiych dedukcyach, w obchodzeniu najjaniej chociaby

zredagowanego artykuu ugody.

Jeeli atoli penomocnicy polscy nie widzieli podówczas

bqdów Wieloskiego ukadu, to przeciwnie mia go wnet

dojrze nowy kanclerz polski, którego przecie omina go-

dno biskupa krakowskiego, mieli go zobaczy interesowani

biskupi, wreszcie niektórzy panowie koronni, w których

prawa wdziera siq ksiq, biorc niejako ster machiny pa-
stwowej tak Polski jakote i Litwy w swe rqce. .

.

Wedug rkojmi Witolda miay w tym roku (1423) dwa
nastpi zjazdy graniczne, pierwszy na dniu 10 Sierpnia

i drugi na dniu 9 Wrzenia^ celem sprostowania granic od
Pomorza, Krainy, dalej od Dobrzyskiej i Michaowskiej

ziemi. Nie mamy ladu, azali rozstrzygnito sporne kwestye^

których w tych stronach byo niemao, pomimo to wnosi
naley, e nie zaatwiono ich, gdy w przyszoci powtórnie

miano je rozstrzyga. Chodzio o wiele waniejsze i spor-
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niejsze granice od strony Nowej Marchii a mieli je wy-

znaczy obustronni penomocnicy na dniu 2-go Lutego

1424 r. Zjazd w t} m celu zwoany nie rozstrzygn niczego

i pozostawi t kwesty cakowicie nit zaatwion.

W Polsce moe i nie zwaano na opór Krzyaków,

gdy tam zajmowaa umysy rzecz daleko wikszej wagi,

jak miaa by uroczysto koronacyi Zofii córki ks. Iwana

Olgimuntowicza, któr jak wiadomo polubi król w skutek

dorady ks. Witolda. Koronacya w Krakowie miaa by
wietn uroczystoci, a miaa urok jej podwyszy obecno
dwóch królów, Eryka Duskiego i Zygmunta posiadacza

rzymskiej, wgierskiej i czeskiej korony. Zaproszony na

uroczysto Russdorf nie przyby, wysa tylko zastpców

swych, "Walrabeua arcykomtura zakonu i najwyszego to-

warzysza swego, Pommersheima. 'j

Zastanawiajc sie nad powodem, który skoni Zygmunta

do podjcia podróy do Krakowa, musimy przyzna, e by
nim zamiar zniweczenia zwizków Fryderyka Brandeburczyka

z Polsk. ^) Na mocy tego zwizku zawartego w r. 1421, mia
syn Fryderyka polubi jedynaczk córk królewsk a z ni
w danym razie posi i koron polsk. ^) Traktat teu po-

zwala mu zaj w gronie ksit rzeszy stanowisko tak

wybitne^ e pozwalao mu ono bezkarnie podkopywa po-

wag korony króla Zygmunta, którego by nadto osobistym

nieprzyjacielem. Równie jak Brandeburczyk podkopywa
i Russdorf powag Zygmunta w Niemczech, jakoby przez

zemst za zawarcie kezmarskiego pokoju z Jagie i opu-

szczenie zakonu, wydajce go na ask jego nieprzyjació.

i ten sam Russdorf, który w obec Witolda zasania si
pressy ze strony Niemców, w obec ksit rzeszy oskara
króla Zygmunta, e powica zakon ze szkod interesu nie-

mieckiego pastwa. Brandeburczyk i mistrz zakonu stoj

w r. 1423 w jednym obozie przeciwko Zygmuntowi.

Elektorowie niemieccy, za wpywem ksicia Fryderyka,

zawarli pod sam koniec t. r. zwizek w Pargwiach (Bingen),

antimonarchiczny, zmierzajcy wprost przeciwko królowi
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Zygmuntowi.'^) Fryderyk dowiaduje si atoli o zamierzo-

nej przez Zygmunta podróy do Krakowa i sprawia, i
elektorowie z Bingen *') wysyaj do Jagiey biskupa Lubu-

skiego, z prob, aby si król nie da uwie zym pod-

szeptom i dotrzyma zwizku z Brandeburczykiem. Pose

elektorski donosi dalej Jagielle, jako elektorowie upraszali

króla Zygmunta, iby nie odstpowa królowi Duskiemu
zastawionej Krzyakom Marchii, gdy naley ona do pastwa

Rzymskiego. Dodatek ten mia uniemoliwi plany Zygmunta

w Krakowie. Odgrywa si tam wród uroczystoci wesel-

nych jeden z aktów, jakbymy dzi rzekli ogólno europej-

skiego znaczenia. Król Zygmunt sam i za porednictwem

króla Eryka intryguje, stara si nakoni Jagie do zer-

wania zwizków z Fryderykiem, proponuje inny z ksiciem

Bogusawem Pomorskim powinowatym Eryka i stara si
przekona króla o wikszych korzyciach zwizku z Pomo-

rzem. Wszystko nadaremnie — Jagieo zasania si, e bez

Witolda niczego w tej wanej kwesty i nie postanowi, i caa
sprawa bya w zawieszeniu. Zygmunt obiecuje posa do

Witolda, aby za zamaskowa doznan porak, wyprasza

od Jagiey pomoc przeciwko husytom, której mu na w.
Jan t. r. ma uyczy, lecz w istocie odjeda z Krakowa

ze starannie ukrywanym alem do króla Jagiey. Peno-

mocnicy Russdorfa na wszystko to baczn zwracaj uwag.
Zgodzili si oni w Krakowie na zjazd osobisty króla z mi-

strzem, celem zawarcia traktatu handlowego, majcy nastpi
pod Toruniem w Nieszawie dnia I-go Czerwca tego roku.

Miano tam równie oznaczy i termin dla rozgraniczenia od

Nowej Marchii. Posów zakonu nie moga nie uderzy ta

okoliczno, e Witod nie by obecnym przy uroczystociach,

e go zastpowa penomocnik sekretarz jego, Sepieski.

Kryy wprawdzie guche pogoski, jako ksi zagnie-

wany bdc z nieznanych przyczyn na królow Zofi, nie

przyby na jej koronacy, ale Russdorf dokadnie wiedzcy
o pracach Witolda podjtych celem zhodowania Tatarów

i o zamiarach jego wzgldem Rusi, o czem informowali go
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rycerze Inflanccy, umia ceni powód, dla którego obecno
ksicia na Litwie bya konieczn i dla czego to powód ten

starann okrywano tajemnic, niefortunnymi osaniajc go

pozorami. Celem zabiegów Russdorfa, jest obecnie pozna,

jak si Witod zachowa w obec poselstwa Zygmuntowego

i planu zerwania zwizków z Brandeburczykiem. Wkrótce

ju móg si^ dowiedzie^ e Witod lubo grzecznie, lecz

z niczem odprawi posów króla Zygmunta. ^^) Russdorf posta-

nowi tedy przej z obozu ksicia Fryderyka napowrót do

Zygmunta.

Nie przeszkadzao atoli i to Russdortbwi do schlebiania

Witoldowi. Wnet po powrocie penomocników zakonnych

z Krakowa, zda siq nie ma mistrz nic pilniejszego do za-

atwienia, jak wygotowa dzikczynienie w. ksiciu, którego

pose szczerze pracowa w interesie zakonu w rzeczach po-

koju wiecznego dotyczcych. Zarazem uprasza go, aby

i na zjazd Nieszawski wysa swych posów, z nakazem,

aeby mogli by pomocnymi przy dokonywaniu dziea mel-

neskiego.

Na te pokorn prob odpowiedzia Witod ^^) z nie-

zwyk uprzejmoci dnia 16 Kwietnia z Grodna, e mia-

nowicie Sepieskiego prawe i szlachetne postpowanie w Kra-

kowie byo z góry przez ksicia polecone, a ksicia cieszy

to, e ono mistrzowi przyjemno sprawio. Zapowiada dalej

ksi, i zado czynic probie mistrza a pragnc dojcia

do skutku tych ugod, które utrwal pokój wieczny, wyszle

na zjazd Nieszawski swych penomocników.

Russdorf a nadto dobrze by przekonany, e na grze-

cznoci i frazesach nie zbywao kancelistom Witodowym,
a pomimo to wierzy w szczero sów ksicych. Zjazd

Wieloski stworzy dla now sytuacy, otwierajc mnó-

stwo manowców celem opóniania a nawet zupenego omi-

nicia pokoju. Zadaniem Russdorfa w obec Witolda, jest

zbada, o ile ksi bdzie przez palce patrze na ociganie

si zakonu w obec króla i do jakiego stopnia gr t bez-

karnie wie bdzie mona. Ksi atoli jest do pewnego
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stopnia bardzo przebiegym, co nakazuje mu zachowywa
nadzwyczajn ostrono i równ teje przebiego. Mistrz

ma na celu udaremni rokowania graniczne z Polakami okoo
Nowej Marchii i Drezdenka a przed ksiciem zasania

si; jako to si z winy Polaków stao. Roztropno atoli

kae mu wnosi, e ksi syszcy przeciwne zdanie od

Polaków, nie zaraz uwierzy zakonowi na sowo, przebiego
doradza przygotowa ksicia^ iby móg da wiar^ Russ-

dorfowi i zaalenia jego przeniós nad sowa przeciwników

polskich.

W tym celu postanowi Russdorf w bd wprowadzi
ksicia co do istotnych jego zamiarów wzgldem pokoju

wiecznego, o których przebiegy Witold móg si domyli.
Nastrcza mu si dogodna sposobno przy retyfikacyi gra-

nicy litewsko-zakonnej, która w tym czasie ma si rozpocz.

I tu postanawia mistrz zwleka, udaremnia wykonanie roz-

granicze, podobnie jak to ma zamiar czyni w obec Polaków.

Zachodzi atoli rónica pomidzy jednem a drugiem postpo-

waniem. Russdorf w obec Witolda ma zamiar gra rol zu-

penie obojtnego o jego przyja i wzgldy, jakoby mu
szo tylko o interes zakonu, rol pedantycznie usposobio-

nego dyplomaty, a do najmniejszych drobnostek, gdy chodzi

o zaatwienie warunków pokoju wiecznego. I tak obecnie

zapytuje on ksicia, jak miar odmierza maj jego pe-

nomocnicy granic okoo Kajpedy^ czy polsk czy zakonn,

czy te litewsk, lub te miar zwykle uywan do pomia-

rów pól i anów. Niecierpliwy i nielubujcy si w drobno-

stkach ksi, zbywa go krótko,^^) „e on granicy^ jak owych
trzech mil okoo Niemna, nie zamyla odmierza inn miar,

jak tylko tak, jaka w krajach zakonu lub na Litwie jest

uywan, i proponuje, aby za podstaw uyt bya pierwsza,

jeeli za mistrz litewskiej mili chciaby uy jako podstawy,

niechaj go o tem uwiadomi".

Mistrz wybiera pierwsz a penomocnikom swoim daje

instrukcye^ aby jak najcilej przestrzegali warunków i naj-

dokadniej z najcilejsz pedantery je wykonali a przy
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lada nadarzajcej si sposobnoci, w braku niby informacyi,

zerwali procedur rozgraniczenia. Có atwiejszego jak

o sposobno pod tym wzgldem — mistrz przewidywa j
dobrze.

W Maju wysa Witod Szedybora starost Wikomir-
skiego i pisarza Bartomieja celem pomiaru owych trzech

mil nad Niemnem, z wyranem orzeczeniem_, e jeeli mistrz

nie zgodzi si na miar prusk lub litewsk, niechaj odeszle

natychmiast litewskich penomocników.

Nie trzeba byo na to domylnoci zakonnej, aby nie

dostrzedz z tego owiadczenia, i cierpliwo i ambicya

ksicia byy w stanie rozdranionym. Tego tylko pragn
mistrz i w duchu cieszy si z rezultatu swoich zabiegów.

Nie zdziwi nas, skoro dodamy, e rezultat pomiarów równa
si zeru a penomocnicy zakonni trzymajcy si cile
instrukcyi, sprawili atwo, i w braku tyche na jak z nie-

przewidzianych wtpliwoci, pomiar nie przyszed do skutku.

Obustronni penomocnicy rozeszli si, ale litewscy zdali

spraw ksiciu, jak byo w istocie, e z powodu braku

instrukcyj zjazd spez na niczem a ksi nie móg obwi-

nia zakonu ani te mistrza.

Na niejedn jeszcze prób ma Kussdorf wystawi cier-

pliwo i ambicy Witolda, zanim owoc jego zabiegów mia
dojrze, zanim mógby stawi legalny opór daniom Pola-

ków^ bdc pewnym, e jeeli Witod nie stanie po stronie

zakonu, to przynajmniej stara si bdzie udaremni nieuza-

sadnione dania polskie, przez co atwo w konflikt z królem

popadnie.

Torujc drog ku temu celowi, potrzeba byo najdo-

kadniejsze mie wyobraenie o zamysach i planach ksicia.

Jasn byo dla Russdorfa rzecz, e Witod zajty jest or-

ganizacy Litwy, e porzdkujc stosunki wewntrzne, zajty
jest nadto i zewntrznymi a mianowicie na wschodzie i po-

udniu swego pastwa ; ale czy ksi przymuszony oporem
mistrza nie odwróci miecza przeciwko zakonowi? Srodze

obawiajcy si o tak ewentualno mistrz, musia si do-
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wiadywa przez szpiegów i agentów zakonnych o kadyn^
waniejszym kroku ksicia.

I tak w Maju t. r. dowiaduje si Russdorf, jako Witold

uprasza biskupa Dorpackiego, iby nie dotrzymywa nadal

pokoju z Pskowianami, gdy on mu pody z Litw na

pomoc przeciwko tyme. Natychmiast pisze Russdorf do

mistrza Inflanckiego, aby zechcia pomyle nad planem

ksicia i wyszuka sposobów aby si prawdy móg dowie-

dzie jak rzecz stoi i jaki obrót bierze i uprasza go, aby

natychmiast uwiadomi go o zwiadach. Chocia bowiem

mam zaufanie w ksiciu, dodaje Russdorf, jednakowo oba-

wiam si , aby rzeczy te nie przyprawiy o szkod interesów

zakonu.

Nie o to ostatnie obawia si mistrz, chocia dum
zakonn mogo ku powodzenie ora Witodowego na Rusi.

Russdorf chce mie pewne dane o zamiarach ksicia i za-

pewne mogy go ucieszy przybye z Litwy wiadomoci,

e ksi, który rad by wytkn granice pomidzy Pru-

sami a Litw, zamierza supcami granicznymi oznaczy je

od wschodu i poudnia. Chocia o tem dokadnie uwiado-

domiony, jednakowo nie tak rczo postanowi ostrony

Russdorf okaza upór Polakom. Przeciwnie d. I-go Czerwca

t. r. mia on odby zjazd z królem w Nieszawie, by za-

wrze potrzebny i korzystny dla zakonu traktat handlowy,

a tak zjazd jak i traktat przyszed do skutku. Wymieniona

z obu stron dokumenta stwierdzajce wolny handel a historyk

zakonu nie moe si do nachwali mistrza, z powodu wiel-

kiej korzyci jak odniosy Prusy przez jego zapobiegli-

wo. 1^) Oczywista, e uwolnienie poddanych zakonu od

nowych ce, wolno przejazdu przez Polsk do Litwy, na

Ru, Wgry itp., byo dla kupców zakonu podan i zba-

wienn rzecz, nie tak dla polskich, którzy z przyzwolonego

im handlu zamorskiego mao korzystali. Po zawarciu tego

traktatu, obradowano nad terminem wymiany dokumentów,
który te oznaczono, zarówno jak i termin wytknicia
granicy od Nowej Marchii. Pierwszy termin, blij nam
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niezoany wypad pod koniec t. r., drugi oznaczono na dzie

30 Wrzenia, a gdyby granicy nie wytknito, natenczas

wedug ugody Wieloskiej mieli superarbitrowie rzecz roz-

strzygn.

Penomocnicy Witoda a mianowicie Mikoaj Sepieski

i Mikoaj Cebulka okazuj na zjedzie wielk gorliwo

okoo spraw traktatowych. Król rozsta siq w przyjani

z mistrzem a na odjezdnem wyraa mu yczenie zwiedzenia

grobu w. Brygidy w Gdasku. ^^) Mistrzowi moga by nie

na rqkq takowa podró, nie wypadao atoli odmówi, a i z tej

drobiazgowej rzeczy bidzie umia mdry mistrz skorzysta

w stosownym czasie.

I znowu natychmiast po powrocie z Nieszawy, pieszy

mistrz podzikowa Witoldowi za jego starania okoo pokoju

wiecznego podniesione za porednictwem posów. Chccy
pozyska zaufanie ksicia Russdorf nie przestaje na schle-

bianiu mu ; zapytuje go czy nie zechciaby przyj posa

w osobie marszaka zakonu, któryby ksiciu w sprawach

zjazdu Nieszawskiego i innych rzeczach dotyczcych wie-

cznego pokoju ustnie móg zda spraw. Byo wiqc moe
co takiego, czego mistrz pismu nie chcia powierza. To

pewna, e marszaków zakonu nie na darmo wysyano jako

posów, i e misya proponowana nie bya o zgodzennie si

ostatecznie na „miar" i termin nowy do rozgraniczenia

Prus od Litwy. Moe dostojny pose zakonu mia wybada
zamiary Witoda wzgldem Rusi, stan rzeczy na Litwie

i spraw Mehmeta hana tatarskiego, który przy pomocy

ksicia uzyska stolec i czapk zot w zotej ordzie. Mistrz.

ju wiedzia o tem i wynurza si niejako z alem jaki czu

do ksicia z powodu, e mu nic nie pisze o tem, co si

pomylnego na Litwie dzieje, dajc mu dostatecznie do po-

znania, i dlatego rzadko do tylko pisuje, e ksi w listach

swych jest nader lakonicznym a o przygodach i sprawach

swych nawet mu zna nie daje^ a przecie z przyjaznych,

listów urasta wzajemna przyja i mio.
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Na przyjazne to pismo odpowiedzia uprzejmie ksi/"^)
ale w sposób, i da mistrzowi do poznania, aby marszalta

nie fatygowa dalek podró. „Bóg wie o tern najlepiój jak

on cakowicie powieci si temu, aby z zakonem y w przy-

jani, e on to rozkaza Sepieóskiemu i Cybulce, aby na

Nieszawskim zjedzie z równ gorliwoci pracowali w in-

teresie zakonu jakby w jego wasnych sprawach, a jeeli

przez to zakon jak korzy odniós, jemu to wielk sprawi

przyjemno. Co siq tyczy marszaka zakonu tenby go ju
nie dogna w podróy, gdy ksi udaje siq w dalekie

poudniowe strony." Owiadcza atoli, e okoo 22 Lipca

spodziewa si by w ucku, dokd mistrz mógby wysa
posa, albo te pod jesie na Litw, gdy w tej porze

bdzie tam ksi przybywa. I wyrzut mistrza z powodu
nieuwiadamiania go o sprawach litewskich uczu ksi
a uznajc go za suszny, uwiadomi mistrza, jako osadzi

Mehmeta na zotym stolcu i e tene wysya obecnie syna

swego w poselstwie z podzikowaniem, e ksi raczy mu
dopomódz do osignicia mitry. Donosi dalej o zamiarze

wypowiedzenia wojny Pskowianom od czego go powstrzyma
król Jagieo, przypominajc, jako tego roku maj wysa
wojska z pomoc królowi Zygmuntowi przeciwko Husytom.

Zapobiegliwy Russdorf wypytywa si o tej porze kiedy

by si móg z Inflanckim mistrzem zjecha w Kajpedzie. i^)

Ma on si porozumie z nim co do zamiarów Witolda wzgl-

dem Pskowian. Sam ksi dawa mu informacye potrzebne

do krzyowania jego planów i do zajcia opornego stano-

wiska wzgldem Polski.

We Wrzeniu r. 1424 miay obustronne komisye wy-

znaczy granice pomidzy Now Marchi z jednej a Polsk
z drugiej strony. Kada niemal pid ziemi bya tu sporn,

zaatwieniu przeto kwestyi stay rozliczne trudnoci na prze-

szkodzie. Mistrz jak zawsze tak i teraz daje penomocnikom

swoim instrukcye, aby na kade danie Polaków odpo-

wiedzieli daniem dowiedzenia na podstawie dokumentów,

i do tego prawne i niewtpliwe roszcz pretensje. Nadto
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wrczy on swoim posom mnóstwo pergaminów, dowodz-

cych, e granice Nowej Marchii, któr zakon tytuem za-

stawu posiada od Zygmunta, maj prawn podstaw.

Penomocnicy króla Jagiey ^^) a mianowicie Jan Wo-
cawski i Andrzej Poznaski biskupowie, Ostroróg i Dobrogost

z Szamotu i czterej inni z szlachty wielkopolskiej, maj
dobre chci, lecz niestety brak pergaminów. A tu Krzyacy

na wszystko daj dowodów. Na pretensye za zakonu,

lubo popierane pergaminami, nie chc znowu przysta Po-

lacy. Natenczas wnieli Krzyacy, aby wedug artykuu

ugody Wieloskiej wybrano obustronnie po dwóch sdziów

polubownych, którzyby sporn t kwesty rozstrzygn

mieli. Penomocnicy polscy na pozór zwlekali z odpowie-

dzi, gdy odwoali si do króla, na kogoby wybór jego

pod tym wzgldem mia wypa. Mistrz widzc, e peno-

mocnicy polscy nie wybieraj sdziów, oskara ich o upór

przed Jagie. Natenczas król uwzgldnia zaalenie, pole-

cajc ^^) Janowi biskupowi Wocawskiemu i Maciejowi

z abiszyna wojewodzie Brzeskiemu a w nieobecnoci osta-

tniego Januszowi Kocieleckiemu , by wraz z takimi s-

dziami ze strony Krzyaków nierozstrzygnite spory o gra-

nice Nowej Marchii na dniu 28 Padziernika t. r. zaatwili.

Nie od rzeczy bdzie doda, e przy owych komisy-

ach rozgranicze, które si okoo Landsberga w Marchii

zebray, by ze strony królewskiej przy penomocnikach

polskich gorszcych si uporem Krzyaków jeden may
doktor^ jak go Krzyacy w aktach swych notuj, i e on

pilnie uwaa na wybiegi Krzyaków a jako prawnik skrz-

tnie notowa kady prawniczy wykrt zakonny, aby w swoim

czasie podobn umie walczy broni. By to poufnik Sza-

fraca kanclerza, uczony pisarz kancelaryi królewskiej,

Wadysaw Oporowski.

Nadmieni take wypada, e ów termin z dnia 28

Padziernika min równie bezowocnie, a strony bd roz-

jechay si nie rozstrzygnwszy sporu, bd te nie przy-

byy na termin odoywszy go na póniej. A chocia wkrótce
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ju miauo wymieni obustronnie owe dokumenta majce
by opatrzone danemi pieczciami, pokój wieczny pozo-

stawa jakby w zawieszeniu, skoro nad wykonaniem tego

trwaj spory nierozstrzygnite.

lY.

Ucieczka Korybuta. Dalsze ocigania si ze strony Russdorfa*

Groba Witoda. Russdorf uzyskuje przyrzeczenie Lubicza.

Zastanawiajc si nad przyczyn skaniajc mistrza

do oporu i zwlekania w sprawacb pokoju wiecznego, dwa
lata bowiem mijaj pod koniec roku 1424 od czasu zawarcia

a wykonanie zawsze kuleje, niepodobna nam pomin je-

dnego nader wanego wypadku, który nietylko e polepsza

sytuacy zakonu, w jak pogry go pokój nad Melnem

zawarty, i zacbca go do omijania tego, ale w znacznej

czyci posu Eussdorfowi do rozpoczcia knowanej intrygi

i do przybrania sobie pomocnika w osobie króla Zygmunta.

Faktem tym bya ucieczka Korybuta do Czech i z ni po^

czona kompromitacya Polski w obec króla Zygmunta

i Niemiec. Nastpia ta ucieczka jakby równoczenie z oma-

wianym powyej zjazdem Nieszawskim a wi^^ pod nieo-

becno króla w Krakowie, co jednakowo nie zmniejszaa

kompromitacyi. Bo i có mogo bardziej narazi króla na

wstyd jak to, e gdy on cakowicie si przejedna z królem

Zygmuntem, ba nawet podczas uroczystoci krakowskich

przyrzek mu uyczy pomocy przeciwko Husytom, bratanek

jego korzysta z przygotowa i na czele zbieraniny zda
na pomoc kacerzom czeskim. By to dotkliwy cios dla króla

Jagiey, tem bardziej o ile by niespodziany. Pojmiemy

cae kopotliwe pooenie króla o jakie go przyprawi figiel

bratanka, skoro siq przypatrzymy niezmiernej czynnoci

jego kancelaryi jak post festum rozwina. Oto liczni pisa-

rze kancelaryjni, przyszli kandydaci na sute prebendy, zajci
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« dniem i noc nad stylizacj i przepisywaniem licznych

listów, jako niewdzicznik Korybut bez królewskiej wiedzy,

sam na sw rk wyprawi si do Czech. A wic do kury i

rzymskij, do króla Zygmunta i do ksit niemieckich, do

siostrzenicy Cymbarki ony ks. Ernesta Austryackiego, do

Brandeburczyka i do ksicia Supeckiego, do baronów wi-
gierskiego i do wielu innych ksit piesz gocy z listami,

w których stary król wiadczy si Bogiem, jako w sprawie

ucieczki Korybuta jest niewinnym. Co bardziej, król zwouje
panów do Wielunia, zkd wychodzi ów gony edykt wie-

luskie majcy zamkn husytyzmowi wstqp do Polski

Jagieo w swojem i Witolda imieniu wie siq z baronami

w pewien rodzaj konfederacyi, nietylko przeciw tym, którzy

Korybuta wsparli lub mu na pomoc podyli, ale i prze-

ciwko zwolennikom i protektorom husytyzmu w Polsce. Nie

wtpimy, ze król dziaa szczerze, poznamy póniej wypadki,

w poród których król zapomni o edykcie a bdzie prote-

ktorem Husytów.

Nie wchodzimy tu w pytanie kto Korybutowi dopo-

móg do ucieczki. Konstatujemy fakt, e byli tacy, i e
przeciwko tym skierowano edykt wieluski, dla czego te
przycichli na jaki czas i nic o nich nie sycha. W par
lat póniej poznamy okolicznoci, które nam odkryj spraw-

ców i pomocników tego dziea. W tem miejscu nadmienimy

tylko, e mistrzowi moga by podan ta kompromitacya

Jagiey i Polski i e jego szpiedzy pilnie byli zajci od-

krywaniem sprawców Korybutowej ucieczki a agenci jego

wzmagali podejrzenia Zygmunta wzgldem króla Jagiey.
Królowi Zygmuntowi i tak ju nie podobaj si poselstwa

husyckie krcce si u dworu Jagiey, a jest on podejrzliwy

i zazdrosny o koron czesk. Dbay o korzyci dla zakonu

Russdorf uwaa za stosowne odnowi przyjazne stosunki

z Zygmuntem i wysya do w Listopadzie sprytnego swego
agenta w osobie Redewicza ^) a kto wie czy nie jego to

zabiegom przypisa naley, e Zygmunt przestaje tak ser-

decznie pisywa do Jagiey, jak to czyni od czasu pokoju
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w Kezmarku, a natomiast zwraca dyplomatyczne swe umizgi

ku Witodowi. Co gorsza^ Zygmunt w obec elektorów wy-

ranie obwinia króla Polski o podejrzane stosunki z Husy- j
tami. Nie wiadomo czy zapobiegliwoci mistrza naley przy-

"

pisa t nieszczero i zmian u Zygmunta, czy raczej

zbiegowi opowiedzianych co dopiero wypadków, to pewna,

e now t sytuacy nie zaniedba wyzyskiwa Russdorf.

Bd co bd pozostaje on tak z Jagie jak i z Wi-

toldem w dobrych na pozór stosunkach. Zdaj si oni nie

bardzo zwaa na opór zakonu, pierwszy nawet zapomina

si zdaje o psocie Korybuta, ucieszony narodzeniem syna

Wadysawa, drugi zajty przygotowaniami na Pskowsk
wypraw, a obaj wród nawau zatrudnie jak gdyby za-

pomnieli o zakonie. Russdorf uzna, e potrzeba mu si^

przypomnie swoim wrogom. m
Pod sam koniec r. 1424 bawi król wedug zwyczaju na

Litwie. Russdorf^ który jak sobie przypominamy, doprasza si
u Witolda bezskutecznie, aby tene przyj posa w osobie

marszaka zakonu, wysya obecnie ostatniego w towarzy-

stwie komturów Elblga i Bagi do Litwy. ^) Dowodzi on

jak szczerze pragnie ukoczenia spraw dotyczcych wie-

cznego pokoju. Przyjto posów uprzejmie a Witold uoy
si z nimi o przyszoroczne termina rozgranicze dotycz-

cych Litwy i postanowiono, e pierwszy termin ma nastpi
w Maju. Co si tyczy króla Jagiey, to owiadczy on, e
pod nieobecno senatorów swych nie moe teraz oznaczy

terminu, odkada przeto odpowied na rok przyszy. W spra-

wie wymiany dokumentów, skrupulatni posowie mistrza

wyrazili wtpliwo, azali landmistrz niemiecki i arcybiskup

rygajski przyo pieczcie, a e im ze strony króla i ksicia

odpowiedziano , i bez tych pieczci obej si mona,

wnosi naley, i wymian dokumentów tem samem usku-

teczniono.

Król znowu wspomnia posom o chci zwiedzenia

grobu w. Brygidy w Gdasku.^) Posowie przyrzekli owiad-

czy to yczenie mistrzowi, który odpowie na nie przez
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poselstwo majce by wysiane do Krakowa na uroczysto
chrztu dziecicia Jagiellona. Inn znowu proba ma Witold

do mistrza. Ksia uprasza, aby mu mistrz par chorgwi
przysa na wypraw^ któr zamierza w przyszym roku

podj przeciwko Pskowianom. Z czego wszystkiego wnosi
mona, i pomimo braków w wykonaniu pokoju, pomimo
uporu mistrza, chciano jak gdyby podbi go i dobrym spo-

sobem sobie uj.
Szczególniej Witold, który podtenczas korzystajc

z dobrych swych stosunków z Zygmuntem pragn ode
pozyska godno tutora arcybiskupstwa rygajskiego i wdzie-

ra siq przez to w prawa i pretensye zakonu, kokietowa

z Rassdorfem w najlepsze. W samych pocztkach r. 1425

pragnie on *) juz nie wtpi, ale wicie wierzy w rado naj-

serdeczniejszego swego przyjaciela Russdorfa z powodu odnie-

sionego zwyciqztwa nad Tatarami, — tak pisze Witold do

mistrza, donoszc mu o najnowszem zwycistwie nad Cbu-

dandakiem, wspózawodnikiem osadzonego prze Mechmeta.

Ironiczny umiech móg przebiedz na ustach mistrza, gdy

czyta to pismo schlebiajce jego dumie a zarazem budzce
w nim instynkta zazdroci z powodu powodzenia or^a
Witoldowego. To on chce by tutorem kocioów w Inflan-

ciech i zamyla wydrze zakonowi chociaby iskierk na-

dziei w posuwaniu si na wschód a udaje przyja i schle-

bia dumie naszej. Russdorf równ broni postanowi odeprze

zamierzony przez Witolda cios^ a Redewicz bawicy przy

Zygmuncie móg otrzyma ode instrukcye celem nakaniania

króla Zygmunta, iby tutorstwo rygajskie odda komu mu
si podoba, chociaby nawet królowi Jagielle, byle nie Wi-

toldowi. Skutkiem tego mia si Witold pocieszy godnoci
tutora, któr mu sama tylko kurya da miaa; Zygmunt

lubo niechtny Jagielle mia godno t królowi ofiarowa.

Z tern wszystkiem Russdorf nie przestaje by ostro-

nym a o zamysach a tem mniej o robotach jego dy-

plomacyi nikt nie wiedzia. Móg on miao wypowiedzie
o sobie te sowa, które o wiele dziesitków lat póniej mia



— 48 —

orzec ucze Kallimacha^ król Olbracht, e gdyby koszula

wiedziaa to o czóm gowa myli, spaliby j natychmiast.

Dla tego mistrz lubo krzyujcy plany Witolda zaocznie,

nie omieszka natychmiast po otrzymariu nowiny z Litwy

winszowa ksiciu nowego sukcesu, dla tego w Kwietniu >

wysya on komturów Bagi i Ragnety z chorgwiami na

rusk wypraw Witolda, polecajc im, aby si zgodzili

na wybór miary granicznej. Równoczenie atoli nie zanie- m
dba on uprosi mistrza Inflanckiego, aby natychmiast dawa
mu zna o czasie, w którym Witold rozpocznie sw wy-
prwq, dokd j zamierza i w jakim celu. „Bd pilnym

w tej sprawie", prosi mistrz swego kolegi; ^) „dowiaduj si

o wszystkiem co siq na Litwie i Rusi dzieje i dokadaj do

tego wszelkiego starania^ przez to bowiem wywiadczysz

nam niezmiern przysug i zniewolisz nas do podzikowa-

nia". I o arcybiskupie rygajskim, którego pomocy rad Wi-

told uywa w wyprawach na Pskowian podejmowanych,

da Russdorf dokadnych wiadomoci, polecajc, aby si

mistrz Inflancki dokadnie o usposobieniu tego do zakonu

wywiedzia.

Z opowiedzianych stosunków zakonu wzgldem króla

i Witolda, z ponownego jego zblienia si do króla Zy-

gmunta wnosi naley, e i ten rok 1425, trzeci ju od czasu

zawarcia pokoju wiecznego mia upyn bez zaatwienia

spraw dotyczcych jego wykonania. Russdorf móg dalej

uywajc legalnych pozorów ociga i opania wykonanie

i wyczekiwa sposobnoci, w poród której bdzie móg
ca spraw tak zawika, e o pokoju melneskim i mowy
nie bdzie. Wszake ju teraz w kancelaryi krakowskiej

biegli w prawie doktorowie utyskuj na Witolda, i gdyby

nie jego ugoda w Wielonie, wykonanie pokoju wiecznego

daleko rychlej przyszoby byo do skutku.

W Maju rozpocz si pomiar graniczny nad rzek

wiat z do pomylnym skutkiem, ®) co Witolda napawa

otuch, e rektyfikacya granic litewsko-pruskich rycho b-
dzie ukoczon, Ale nad Niemnem nie zgodzono si jeszcze
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na miar. Natenczas wysela Witod ') Mikoaja Madrzyka
do mistrza z penomocnictwem , aby si zgodzi na mil
prusk i eby jeden egzemplarz miary, na któr si zgodz,

naleycie opiecztowany, przywióz z sob do Litwy, drugi

za taki sam pozostawi mistrzowi. Ten jakby okazujc

rado^ e sprawa przy energii ksicia szybko si zakoczy,

uprasza go, aby pomiar jak najrycblej móg by uskuteczniony

i proponuje, aby penomocnicy w tym celu jeszcze przed ósmym
Wrzenia t. r. mogli si zjecha. Witod przystaje ^) i za-

powiada, e pod koniec Sierpnia wyszle penomocników do

Kajpedy. Madrzyk ugodzi si równie o miar (23 Czerwca)

z podskarbim zakonu i stao si zado woli ksicia. Dal-

sze atoli rozgraniczenie nad wit zostao odoone z po-

wodu, e penomocnicy nie umieli sobie poradzi z jezio-

rami przez które trudno byo prosto i^ by wykreli granic

i Witoldowi nie pozostaje, jak tylko nadzieja ^ e moe si
raz skoczy oznaczenie granicy nad Niemnem.

Pod sam koniec Sierpnia ^) dwie równoczenie komisye

pracuj nad rozgraniczeniem na granicach pruskich. Jedna

polska a skad jej tworz biskupowie wocawski i pozna-

ski, starosta wielkopolski Sdziwój (Ostroróg)^ Jan Dobrzy-

ski i Maciej z abiszyna. Nie brako i maego doktora ^^)

w Nieszawie, dokd i penomocnicy mistrza (31 Sierpnia)

przybyli. Ale do rozgraniczenia Nowej Marchii a tem mniej

Drezdenka nie przyszo. Krzyacy po staremu daj doku-

mentów jako prawnych dowodów granicy polskiej. Polacy

ich nie maj, ale okazuj ch dowiedzenia swego przez

zeznania wiadków, na co znowu Krzyacy si nie godz
i tak obie strony rozeszy sie z niczem. Druga komisya

w tyme samym czasie ma rozpocz rozgraniczenia okoo
Kajpedy. Komtur tameczny otrzyma jakie nieznanej nam
dzi treci listy od mistrza i odpowiedzia na nie, e instruk-

cye dotyczce miary zrozumia dobrze ^^). Dziwnym jakim
wypadkiem zdarzyo si ^'^)y e gdy penomocnicy litewscy

okazali sw opiecztovvan miar, okazaa si ona krótsz

o pó okcia anieli miara^ któr na ten cel Krzyacy z sob
Ostatnie lata Witoda. 4
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wzili. Obie strony rozjechay si tedy nie rozpoczynajc

nawet pomiaru.

Có czyni obecnie mistrz Russdorf. Psuje on widocznie

wiele krwi tal£ Polakom jak i Witoldowi i wie o tern; ale

czy ta psota i nadal uchodzi mu bdzie bezkarnie, czyi

i nadal bdzie on móg udaremnia wykonanie wiecznego

pokoju? Czy nie mog si w danym razie porozumie Ja-

gieo z Witoldem i zmusi go do zadouczynienia i spe-

nienia warunków melneskich wedug ich woli? Russdorf

wie nadto, e i legalno jego uporu nie zasoniaby go od

nacisku Polski i Litwy. Russdorf to wszystko zwaa i ocenia

i jest susznie przekonany, e nie przekroczy jeszcze gra-

nicy. On pragnie tylko da do poznania Witoldowi, który

jest zreszt bardzo domylny, e stosunki zakonu polepszyy

si znacznie, e wród tej zmienionej sytuacyi brzemi mel-

neskiego pokoju jest mu za cikie i zmusi go tem do

niejakich chociaby najdrobniejszych ustpstw, lecz nie ze

strony Litwy. Witold mia by zniewolony do czynienia

ustpstw, ale w Polsce, gdy to tylko miao by potrzebnem

do planu intrygi, zamierzonej przez wit dusz.

Penomocnicy polscy odjechali z Nieszawy z widocznem

oburzeniem i Russdorf wiedzia o niem. Dowiaduje siq nadto,

e król podziela to oburzenie i e zgadza si na ma de-

monstracy wojenn, aeby postrachem zmusi Krzyaków
do ulegoci. Mistrz atoli nie tak atwo ulega lekowi; prze-

ciwnie, on czyni ze swej strony równie przygotowania

wojenne. Jemu gównie o to tylko idzie, jak siq na tq rzecz

zapatrywa bdzie Witold i jak w obec tego postpi.

Skoro tylko guche wieci o wojnie doszy jego uszu,

bezwocznie daje on o tem zna ksiciu ^^), nazywajc je

gronemi i obaw napeniajcemi zakon na który król Ja-

gieo nowy napad gotuje. Znanymi nam ju wybiegami

usprawiedliwia si, jako on postpowaniem swem wcale nie

daje powodu do wojny i zwala win ca z powodu nie-

dojcia do skutku ukadów i zjazdów na Polaków. W kocu
uprasza Witoda, aby mu prawd napisa, azali ma si spo-
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dziewa wojny lub pokoju, którego pragnie. Takie zapytanie

wysya on do króla Jagiey. Zarówno król jak i ksi zbi-

jaj obawy^ trwoliwego zda sie im, mistrza.

Natenczas mistrz bez zwoki powtórnie spowiada si,

ale przed samym tylko ksiciem z mniemanej obawy o na-

pad, opowiadajc o gronych wieciach i zamiarach polskich

i dopraszajc siq o szybk odpowied, aby na kady wy-
padek móg by przygotowanym. Witod nie da si zwie
i umia bardzo dyplomatycznie odpowiedzie, jak to po-

wiadcza list jego z Merecza ^^), datowany dnia 20 Wrze-

nia r. 1425. „Odpisaem wam niedawno mistrzu, — pisze Wi-

told — na wasze skargi z powodu obawy napadu ze strony

polskiej, jako w caej prawdzie^ któr dokadnie znamy,

ani król ani te królestwo nie ywi wojennych przeciwko

wam zamiarów^ o czem sam król równie wam pisa. Obe-

cnie atoli ludzie nasi ostrzegaj nas, i wy zasilacie zamki

i warownie wasze zaogami^ zbroicie je i zasilacie wojskiem,

e ludzie wasi przygotowywuj siq do nowej wojny, i nie

wiedzie z jakiej przyczyny si to dzieje. A wy piszecie

do nas^ e królestwo zbroi siq na was, co jest nieprawd.

Przeciwnie sdziby naleao, e moe wy macie podobne

zamiary przeciwko Polsce. A mamy prawo do powzicia

takiego sdu, a to z powodu, e wy najwidoczniej zbroicie

si do wojny, dalej, e z naszych krajów wiele wóczgów
i ludzi niewolnych jako to zodziei i rzezimieszków gna do

Prus a wy nam tych zbiegów nie wydaj ecie^ jakbycie to

wedug artykuów wiecznego pokoju czyni powinni byli...

Sami przecie osdzi moecie, azali godzioby si, aby która

ze stron tak wany akt pokoju wiecznego, umocniony ma-

jestatycznemi pieczciami obu stron i w tak uroczysty spo-

sób zawarty, bezprawnie i bez wanego a doniosego powodu

zerwa moga ? Z czyjej strony zerwanoby w powyszy
sposób to dzieo pokoju, ta strona popeniaby czyn nieho-

norowy, a gdyby do nowych traktatów przyj miao, i któby

ludziom takim, gwaccym tak wane dzieo pokoju, móg
da wiar, e zobowizania nowe dotrzymaj?... Prosz
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was tedy o to, o co si od nas domagacie, abycie nam
prawd powiedzieli, azali zamierzacie co wzgldem nas

pocz, abymy zawczasu byli ostrzeeni."

Charakterystyczny ten list Witolda a nadto jasno by zre-

dagowany, aby nie mia cakowicie otworzy oczu Russ

dorfa pod wzgldem powzitego zdania o zapatrywaniu si
ksicia na dzieo melneskie. Spostrzeg on, e dotd szed

dobrze, ale dalej o krok i t sam drog, byoby hazar-

(iownem; ksi mógby porzuci i sprawy litewskie i wo-

jenne wyprawy, aby ukara upór Krzyacki. Ksi uzna-

wa i tolerowa ten upór skoro by legalnym, skoro mistrz

opierajc si na dokumentach udaremnia wykonanie pokoju,

ale skoro mistrz za bro chwyta, chociaby pod pozorem

wasnej obrony, na to ksi nie zezwala, a mistrz wie-

dzia z jakiego powodu. Zastanawiajcys i gtboko nad dal

-

szemi konsekwencyami groby Witodowej, nad jego niechci

do wojny z zakonem
,
powzi Russdorf myl wyzyskanin

tego dla dobra zakonu. W Polsce bowiem panuje oburzenie

przeciwko zakonowi takie, i potrzeba tam tylko hasa kró-

lewskiego a pytanie co do wojny z zakonem rozstrzygnite.

Witold wszake twierdzi stanowczo, e dla tak bahych

powodów, jakimi s drobne spory graniczne, burzy dzieo

pokoju wiecznego, byoby spraw niehonorow. A wio
skoro mu tak zaley na wykonaniu i dochowaaiu pokoju^

wnosi susznie Russdorf, e ksi w tym duchu dziaa

i dziaa bdzie i w obec króla i w obec rady koronnej.

I nie myli si pod tym wzgldem mistrz; ksi rad uy-
wa nawet tych samych dobitnych argumentów, o niehono-

rowej sprawie, gdy mu nowa wojna bya nie na rke.

Z drugiej znowu strony wie mistrz o tern, e w radzie ko-

ronnej znajduj si niecierpliwsi i bardziej wojennego uspo-

sobienia ludzie, a nawet paajcy zoci i nienawici ku

zakonowi, i przewidywa susznie, e z odmiennych ich od

Witoda zapatrywa i da, mog uró scyssye mae i

drobne zrazu, które on atoli umiejtnie i zgrabnie kierujc

spraw, bdzie móg wyzyska. Co wicej, ten który dniem

I
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i noc o korzyciach dla zakonu marzy, mistrz Russdorf

odczuwa nawet^ e ksi da si(^ do ustpstw, do ofiarnoci

jakiej nakoni^ byle tylko mie spokój^ zapewniony wie-

cznym pokojem. Nie zaszkodzi spróbowa myla on, i si-

i^n pamici do czasu kiedy to zawierano pokój nad Mel-

nem^ a niecierpliwy ksi nastawa! na Polaków, aby ustpili

zakonowi dany przeze myn Lubicz ale podówczas bezskute-

cznie. Postanawia tedy Russdorf przy ponownie nadarzajcej

siq sposobnoci pokornego usprawiedliwienia i zwalenia winy
na Polaków, na ich upór i hardo, na brak dokumentów

a ogrom nieuzasadnionych pretensyj, wynurzy ca ufno
ksiciu, jak zakon w nim i jego sprawiedliwoci pokada.

Có kiedy ksi zna próno sów zakonu, przeto Russ-

dorf ofiaruje si czynem stwierdzi ich szczero a polecajc

zakon sprawiedliwoci ksicia i zdajc wszystkie sprawy

pod jego sd i opiek, proponuje zjazd osobisty '^) na któ-

rymby ponownie, ale stanowczo uchwalono^ w jaki sposób

sprawy sporne maj by zaatwione. Ksia zdawa si oka-

zywa ch, ab}' powtórnie wzi sprawy w swe race.

Mistrz, który wiedzia, e sam projekt tego rodzaju powtór-

nej edycyi wieloskiego zjazdu oburzy ukrytych nieprzyja-

ció witodowych w Polsce^ umia pochlebi dumie Witolda.

Chocia ksi nie przyrzeka stanowczo^ ale ju w duchu

nowego zjazdu pracowa bdzie, i zdaje siq nawet

usprawiedliwia legalno w postpowaniu zakonu, tak rad

jest z popartego dowodem zaufania jakie w nim zakon po-

kada a jeszcze bardziej z nadziei, e wykonanie dziea

pokoju przyjdzie do skutku. Natenczas mistrz bardzo deli-

katnie wyraa yczenie, aby knia skoni Polaków do

opuszczenia tych pretensyj, których dowodami poprze nie

mog i aby oni przynajmniej zakon pozostawili przy pra-

wnych jego daniach. A gdy i na to zdaje siq Witold przy-

stawa, chwil t uwaa mistrz za stosown, by wyebra
ode ustpstwo myna Lubicza.

Myn „Lubiczem" zwany, twierdza pod owe czasy

Krzyacka o bardzo obronnem pooeniu nad Drwc a ztd
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niedogodna i wroga Polakom, mia by skutkiem pokoju

melneskiego ustpiony Polakom. Mistrz atoli dotychczas

jeszcze go nie wyda, co wielce mogo gorszy stronnictwo

nieprzychylne Krzyakom w Polsce. Nie tak na posiadaniu

myna i twierdzy zaleao zakonowi^ jak raczej na poró-

nieniu Witolda z Polsk, gdy si ode domaga za pore-

dnictwem którego ze sug zakonu, aby ksi jak to ju
raz, lecz bezskutecznie próbowa, stara si wyjedna myn
dla zakonu. Witold przyrzek wiecie jako postara si o to,

aby Lubicz nalea do zakonu. Czy to chcia ustpstwem
tem zniewoli mistrza do wdzicznoci i do rychego wyko
nania artykuów melneskich^ czy to chcc si pozby na-

trtów, którzy drobnostek takich radzi uywali do zwleka-

nia przy wykonaniu warunków, do e Witold da sowo
swe Eussdorfowi i wysa w tym celu posa do króla i do

senatorów polskich, aby i od nich wyjedna przyzwolenie.

Ucieszony Kussdorf wysya do ksicia ^^) rzdc swego

z Rastenburga z nowymi dowodami szczerej chci i zamia-

rów zakonu okoo dokoczenia dziea pokoju, przypomina-

jc znowu ch osobistego zjazdu. Pose mia równie uspra-

wiedliwi zakon z powodu niedoszego pomiaru nad Nie-

mnem i wyrazi yczenie ze strony mistrza^ aby pomiar

graniczny w obecnoci ksicia móg si odby. Ksi od-

powiedzia, i byoby mu wielce przyjemnem gdyby zjazd

móg przyj do skutku i zarcza, e dooy wszelkich

stara, aby porówna wtpliwoci i spory stojce na prze-

szkodzie dzieu pokoju wiecznego. Donosi i"^), e zgodzi si

z posem zakonu, iby zjazd móg nastpi w Grodnie, do-

kd przed w. Mikoajem i król Polski przybdzie. I nowem

ustpstwem ksicia móg si pocieszy Russdorf, Witold

bowiem proponowa, aby ów okie, jako nadwyka miary

o któr si rozbiy rokowania okoo pomiaru nad Niemnem,

przeci na dwie czci tak, eby i zysk i strata po równej

poowie stronom przypady i aeby mistrz wiedzia, jak

szczerze pragnie ksi wymiaru sprawiedliwoci dla zakonu.
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W Brzeciu Litewskim ^^), dokd król zwoa senato-

rów w sprawie zbodowania ksit mazowieckich, o czem

poniej szerzej pomówi wypadnie, bya mowa i o nowej

propozycyi zjazdu i o mynie Lubickim czego domaga sie

w. ksi Witold. Byy to bardzo draliwe kwesty e, pomi-

mo to ksi posiada wielk sympaty u baronów polskich,

gdy oni mimo nienawici ku Krzyakom nie odmówili jego

daniu. Orzekli oni, i pod tym wzgldem zdaj siq zupe-

nie na wole króla i w. ksicia. „Wy obaj jestecie naszymi

panami," byy ich sowa, „a cokolwiek (w sprawie myna)
postanowicie, niechaj stanie na tem." Nie brako atoli i ta-

kich w Brzeciu, którzy ze stanowiska kanclerza zapatrujc

siq na spraw, dowodzili, e ustpstwo myna byoby wy-

mierzone wrcz przeciwko pokojowi melneskiemu, e przeto

nie naleaoby dawa zezwolenia. Mistrz dobrze wiedzia

e Szafracy i may doktor byli oponentami ^^). e atoli

stanowic mniejszo w radzie^ nie mogli przeprowadzi

swego zdania. Jeszcze jeden przedmiot znany nam jest

z owego zjazdu panów w Brzeciu, dotyczy on rozgrani-

czenia Nowej Marchii. Król Zygmunt, na którego król móg
by zarówno gniewnym jak i senatorowie, z powodu e
bra w protekcy wyamujcych sie z pod hodownictwa

korony ksit Mazowieckich, domaga si, aby rozgrani-

czenia od strony Nowej Marchii z nim jako wacicielem

tego kraju dokonano, Krzyacy bowiem s tylko tymczaso-

wymi jego possesorami. Przyzwolono i na to w Brzeciu.

Król Jagieo z uchwa tych nie by zadowolony, przechy-

lajc siq pod tym wzgldem na stron wrogów Witodo-

wych w Polsce, Szafraców. Z jakich przyczyn król móg>

by niezadowolniony, jak min zjazd w Grodnie i jak si

zawizaa intryga Krzyacka, postaramy sie opowiedzie

w nastpnym rozdziale.
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V.

Kwestya Lubicza w Polsce. — Opozycya ze strony Szafra-
ców. — Zjazd w Grodnie. — Intrygi zakonu. — Gniew Wi-

tolda. — Koniec kwestyi Lubicza.

Poskpiy nam zawistne losy aktów kancelaryi króla

Jagiey z czasów, którymi si zajmujemy. Gdybymy je

mieli chociaby w poowie tej liczby jak posiadamy z kan-

celaryi zakonu, moglibymy siq dokadnie przypatrze roz-

poczynajcej siq w tym jeszcze roku (1425) walce wewn-
trznej w Polsce, jaka si odbywa pomidzy królem a baro-

nami jego. W braku tyche, musimy poprzesta na zaryso-

waniu konturów tylko tego ciekawego obrazu.

Stary król Jagieo wici, jak wiadomo, uroczysto
chrzcin swego dziecicia Wadysawa. Oczywista, e równo-

czenie zajty by planem ugruntowania dynasty i i apelowa

do baronów. Zwoani w tym celu baronowie do Brzecia

Kujawskiego^ '^ przyrzekli zado uczyni woli króla, za-

strzegli sobie atoli, e stwierdzajcy nastpstwo syna kró-

lewskiego akt ma by prawomocnym dopiero wtedy, gdy

król potwierdzi panom ich przywileje. Król skromny, ale

despotyczny gdy szo o osobiste jego zamiary, dumny myl
ugruntowania dynastyi, poaowa wkrótce, e zgodzi si na

warunek baronów i zwraca si ku królowi Zygmuntowi ^j^

pomimo e do nawet al czuje — z pytaniem^ coby mu
waciwie czyni naleao, czy dopeni warunku danego
przez baronów lub nie. Jagieo waha si i jest nieszczerym

w obec panów. Szczególniej ywi on al przeciwko Witol-

dowi, który popiera ich interesa odwzajemniajc si im j?

niejako za popieranie jego litewskich spraw. Baronowie

pragn rozszerzy swe przywileje w obec nadarzajcej si
kwestyi dynastycznej i jeszcze bardziej ugruntowa uprzy-

wilejowane swe stanowisko, jakie zajli byli od czasów Lu-

dwika WgierskiegO; a które w czci stracili czy to w obec
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dugoletniego panowania Jagiey, czy to w obec czsto podej-

mowanyci wojen. Król przeciwnie zawsze bdcy w kopotach

pieninych, nie rad by zwalnia poddanych swych z roz-

maitych podatków, które byy znowu najdraliwsz ich

stron a co u nich znaczyo rozszerzanie 'przywilejów. Mamy
dalej powody do powzicia sdu^ e stronnictwo kancler-

skie namawiao króla do oporu przeciwko baronom. ^) Czy

dziaao ono w interesie monarchicznym, czy te bya to

czysta prywata, pytanie to pozostawiamy nierozstrzygnitem.

Iskierk niechci, jak król z powyej przytoczonego

powodu ywi ku Witoldowi, rozdmuchuj Szafracy^ tern

bardziej gdy Witold zaproponowa odstpienie mynu lubic-

kiego Krzyakom a baronowie propozycy miasto odrzuci^

jak tego dali Szafracy, przyjli. Szafracy staraj si

przekona króla, e on za wiele wadzy uyczy ksiciu, e
ksi jest królem prawdziwym w Litwie a ju i rozpo-

czyna królowa w Polsce, e Witold ster spraw krzyac-

kich wzi w swe race, jak gdyby by królem w Polsce.

Nie do na tern, e bdy po bdach popenia, — kanclerz

je umia starannie wykaza,— ale omiela siq rozradowywaó

ziemi polsk i nalega na odstpienie jej Krzyakom. Sza-

fracy rzucaj nawet podejrzenie w obec króla, e ambitny

ksi chyba jest w zmowie z Krzyakami, wszake nie ma
zamiaru ponownej z nimi wojny, do której oni sami zdaj

si wyzywa Polsk niehonorow spraw, obrania ich i jest

ich opiekunem. Wszake król jest dziedzicem Litwy i ta

si synowi jego z tego tytuu naley, chyba wiec dumny

ksi zechce temu przeszkodzi i czy si w tym celu

z zakonem. Podejrzliwy Jagieo sucha Szafraców i po-

czyna podziela ich zdanie, a nawet mu wierzy. Stary

i opierajcy si o kogo król, straci w tej chwili Witolda

a pozyska natomiast Szafraców. Oczywista, e móg by
niezadowolniony z uchway brzeskiej swych baronów, gdy

si udawa na grudniowy zjazd grodzieski.

Na zjazd w Grodnie pieszy i mistrz ze starszyzn

zakonu, majc zamiar naleycie wyzyska now sytuacy.
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Nie mamy wprawdzie ladów, aby ju w owym czasie za

pomoc poktnych intryg uywa Szafraców do swoich

celów, to pewna, e wiedzia dokadnie jakie wraenie zro-

bia sprawa myna lubickiego na nich i na królu. Jedna

okoliczno kazaaby wnosi jak dokadnie by mistrz o nij

poinformowany. „A gdy król i Polacy nie zezwol na odst-

pienie myna," zapyta on poufnie Witolda, „có ksi
pocznie sobie, aby dotrzyma obietnicy." Odstpi zakonowi ^)

w miasto myna powiat mudzki Pog, odpowiedzia ura-

ony poniekd tern zapytaniem ksi. Roztropny mistrz nie

zadowolui si tem i wyjedna krótki kilkutygodniowy ter-

min ^), w którym zakon mia otrzyma Lubicz lub Pog.
Król i Szafracy wnet si o tej nowej koncesyi dowiedzieli,

a mona sobie wyobrazi do jakiego stopnia podnioso siq

ich zgorszenie, jak na ten temat urastay plotki szerzce si
coraz bardziej w królestwie.

Witold, który o tych plotkach móg nie wiedzie lub

zbywa je obojtnie, dokada wszelkich stara okoo robie-

nia zgody. To te skoro si zjechano w Grodnie po nie-

dugich sesyach powzito nastpne uchway ^); król i wielki

ksi uwalniaj mistrza od zobowiza jego celem rozgra-

niczenia Nowej Marchii od Polski a zaatwi je z królem

Zygmuntem, panem i dziedzicem tego kraju. Powtóre : Na
Wielkanoc przyszego roku (1426) zjad sie penomocnicy

polscy i zakonni okoo Jasieca, aby uskuteczni rozgrani-

czenie pomidzy Kujawsk, Chemisk ziemi i Pomorzem,

wedug brzmienia artykuów pokoju melneskiego. Peno-

mocnicy ci maj si take porozumie w sprawie Drezdenka

a gdyby tego wszystkiego nie uskutecznili na owym zje-

dzie, podówczas wybieraj z grona superarbitrów, którym

wrcz penomocnictwo zaatwienia tych spraw. Jeeliby

atoli i ci sdziowie nie mogli rzeczy rozstrzygn, natenczas

margrabia Fryderyk Brandeburczyk , lub jaki iany ksi,
na którego jako na superarbitra zgodz si strony, ma wy-
da decydujcy i prawomocny wyrok.
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Dokument tej treci, który zreszt uwaa mona za

poprawniejsz edycy wieloskiego aktu, opiecztowali król

i Witold tudzie trzej polscy a czterej litewscy senatorowie

z jednej, mistrz i starszyzna zakonu z drugiej strony. I zdawaby
si mogo, e tak uroczysty zjazd, uwieczony aktem zgody,

zapewnia cakowit nadziej wykonania pokoju wiecznego.

Gdyby tylko nie min by bez pewnego dodatku, który

jako faszywy ton uskutecznia dysharmoni pomidzy godz-
cemi siq stronami. Krzyacy prosz króla o odstpienie Lu-

bicza, a gdy król si waha, wstawia si za Krzyakami
ksi Witod. Opór królewski musia by bardzo staym,

gdy ksi z najwiksz pokor na klaczkach uprasza króla'^),

aby zado uczyni probie mistrza. Pomimo to upokorzenie

si ksicia, odpowiada Jagieo, e bez odwoania siq do

plenum swych senatorów nie moe w kwestyi tak wanej
da stanowczego sowa. Rozgniewao to wielce Witolda pa-

mitnego na uchwa brzesk, wedug której król wraz

z ksiciem mieli prawo decydowa w sprawie myna. Wszel-

kie atoli wyrzuty z tego powodu królowi czynione nie

przyday si na nic, król stale i stanowczo odwoywa si
do senatorów, z którego to powodu panuje pod koniec zjazdu

naprenie pomidzy wadcami Litwy a Polski. Witod wi-

dzcy ju, e król zezwoli nie chce, i e bez jego zezwo-

lenia i senatorowie niczego nie uskuteczni, zdaje si uy-
wa fortelu, gdy proponuje królowi, którego odprowadza do

granic polskich, aby poleci spieszcemu na zjazd Piotr-

kowski Ostrorogowi owiadczy senatorom ^), e król i wielki

ksi zgodzili si ju, aby odstpi myn Lubicki Krzya-

kom, aeby tedy i oni zezwolili na to ustpstwo. I na to

nie przystaje król Jagieo i poleca, aby to tylko Ostroróg

owiadczy senatorom, e jeeli oni si zgodz na ustpie-

nie, natenczas i król si zgodzi. Witod postanowi oczeki-

wa wyroku senatorów polskich.

Niepodobna dzi rozstrzygn czy znakomite wyzyski-

wanie sytuacyi przez mistrza Russdorfa, czy te moe zaku-

lisowe intrygi jego staj si powodem niechci pomidzy



— 60 —

Jagie i Witodem, W kadym wypadfeLU, Witod przyobie-

cujc zalionowi ustpi liawa ziemi polskiej bezsprzecznie

popenia bd polityczny, który przez wyzyskiwanie mona
byo mniej lub wicej doniosym w skutkach zrobi. Nie
dziwna tedy, jeeli Kussdorf pomyla nad rodkami wyzy-
skiwania tego bd u ^)^ gdy na zawizywanie intrygi nie

brako mu ni talentu^ ni sprytu. Skoro tylko Witod przy-

sta na danie zakonu^ mogy równoczenie ju zakulisowe

intrygi by mu pomocnemi, i w parze z wyzyskiwaniem

nowej sytuacyi.

Dzi, zaledwie dojrze mona krtego pasma tej intrygi.

Tajemnic jej nie powierza przebiegy Eussdorf papirowi^

który przecie mógby wszystko zdradzi. Przy Witoldzie

zostawi on Krzyaka Fochsa, który posiada cakowite

zaufanie ksicia przez czste posowanie w sprawach zakonu,

a ten mia mistrza ustnie uwiadamia o wszystkich fazach,

jakie w rozwoju swem przechodzi miaa sprawa myna
lubickiego. Poznamy, e i w Polsce a zwaszcza przy kró-

lu fungowali Krzyacy w roli powierników.

Zreszt sam charakter Witolda, który nigdy nie ust-

powa od danego raz sowa, by dla Russdorfa rkojmi,
e sprawa pomylny dla zakonu wemie obrót. To te gdy

po odjedzie mistrza zapytali Witolda senatorowie polscy^

czy na wypadek, jeeliby ustpienie Lubicza Krzyakom
miao przyj do skutku, wolno byo koronie po przeci-

wnej stronie rzeki wybudowa podobny myn, ksi w mia-

sto odpowiedzi zwraca si z tem zapytaniem do mistrza ^^).

Ten udajc obojtnego nie odpowiada natychmiast, gdy
zajty jest na pozór waniejsz spraw, a mianowicie bez-

zwoczni ekspedycy lekarza do chorób wewntrznych,

synnego Toruczyka doktora Henryka, do Litwy. Zacho-

rowaa wielka ksina Julianna, a mistrz zado czynic

probie Witolda kae natychmiast nie ulg chorej jego

maonce. Poczem oddzielajc grzeczno od interesu, odpo-

wiada Witoldowi przez Fochsa, e w aden sposób nie

mógby si zgodzi, aeby Polacy z drugiej strony Drwcy
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podobny Lubickiemu myn budowali. Redakcya tej odpo-

wiedzi bya tak, i zdawaa si posdza Witoda^ e
tene, pomimo objetnic, sprzyja polskim zamiarom. Obu-

rzyo to poniekd ksicia z którego to powodu 25 Stycznia

(y, 1426) do ostro odpowiedzia na insynuacye : ") „Chciej

wiedzie mistrzu," s sowa listu, „em od Was, ani da
ani o to si upomina, aby król Jagieo móg sobie na

Drwcy po swej stronie myn stawia, gdy ja wam obie-

caem ustpienie Lubicza wyjedna o co siq staraem i obe-

cnie jeszcze staram. Jeeliby Polacy na to nie przystali,

obiecaem Wam kawa z naszych krajów darowa i od tego

nie ustqpujq. Ostateczn odpowied w tej sprawie miaem
Wam da w rodopocie , obecnie prosz o przeduenie

terminu a do Wielkiej nocy, z powodu poselstw jakie w tej

sprawie pod ten czas pomidzy nami a królem Jagie maj
si odbywa. Sprawuj one zwok, a teraz przybywa nowa
kwestya, i zdanie Wasze pod tym wzgldem poznalimy.

Odyby tedy Polacy zechcieli myn po swej stronie stawia,

jak tego zdawali si da, potrzeba bdzie da im do po-

znania, e si na to nie zgadzacie, a gdyby siq opierali przy

swojem, upomnie icb i nakoni do ustpienia od projektu."

Odpowied ta starczy za dowód, e zrcznie umia
apelowa do Witolda mistrz zakonu. Poznawszy raz pit
achilesow w charakterze ksicia, umie on podrani jego

ambicy do tego stopnia^ e ksi zawsze ogldny traci

przezorno, zawsze ostrony traci równowag, zimny i wyra-

chowany roznamitnia i zapomina si. List powyszy, to bro
w race mistrza podana, któr tene nie omieszka zwróci prze-

ciwko dumnemu dawcy. Tak bowiem naiwnym nie by Russ-

dorf^ aby z nowej koncesyi jak wymóg obecnie nie skorzysta

celem zawizywania wzów intrygi. Wiedzc, e senatorowie

polscy, tylko dla Witolda zrobili ustpstwo, skoro nie odrzu-

cili projektu darowania mynu zakonowi, wnosi on susznie,

e propozycya nie moga si im po oba. A e król zaufawszy

Szafracom jest przeciwnym temu ustpstwu i tak caa sprawa

jest w zawieszeniu, potrzeba tylko przez znane rodki dyploma-
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tyczne zwikszy niech baronów do ustpstwa, porednio
do Witoda. Niepotrzebnymi byy nadzwyczajne jakie zabiegi

ku temu celowi. Sami wszake wrogowie mogli mu by
w tem dogodnem narzdziem. Potrzeba byo ostronie i bar-

dzo dyplomatycznie przestrzedz kancelary polsk^ e gdy
si król na ustpstwo Lubicza nie zgodzi i jeeli nawet od
zamiaru budowania podobnego mynu po przeciwnej stronie

rzeki nie ustpi, zakon pozyszcze przyobiecan od Witoda
Pog. Agenci krzyaccy, komturowie pograniczni Polsce

oni mog by wszake mniej dyskretni, maj wic nie

bardzo trudne zadanie do rozwizania a skutkiem ich nie-

dyskrecyi stali si najzawzitsi wrogowie zakonu narzdziem

do porónienia Polski z Witodem. Tak si te i stao.

Wzgldem Witoda wypadao gra rol wdzicznego

sugi dla swego dobroczycy a w tej roli nie atwo kto

dorówna Russdorfowi. Lekarz zakonny Henryk wyleczy

ks. Juliann ^'^), a Witold rad z tego, serdeczne skada mi-^

strzowi podzikowanie. Mistrz uprzedza yczenia ksicia

i pozostawia doktora a do zupenego wyzdrowienia ksi-

nej. Witold udaje si w Lutym do Inflanty aby si ugodzi

z zakonem mieczowym o rozgraniczenie. Na rodopost ma
by w Brasawiu w nowo wybudowanym zamku okoo Dy-

naburga, aby si uoy w tym celu z penomocnikami

mistrza Inflanckiego. Natychmiast Russdorf poleca ostatnie-

mu, aby okaza powolno woli ksicia, przysta na rozgra-

niczenie, nie robic adnych trudnoci, tudzie aby nie za-

pomnia da zna ksiciu, e on mistrz zakonu nakaza jemu

jako nastpcy swemu w Inflanciech bezwzgldn ulego jak
przy tej sposobnoci mia okaza. Witold niezmiernie by rad

gdy spostrzeg w Brasawiu zmian w usposobieniu zawistnych

dla kawalerów mieczowych ^^). Posowie ich mistrza zgodzili

si atwo na termina w których obustronne komisye miay

oznaczy granice litewskie od Inflant i przyobiecali nadto

wyda ksiciu zbiegów i zoczyców litewskich, przebywa,

jacyeh podówczas w Inflantach. Za t przysug serdecznie

dzikuje Witold Russdorfowi, gdy sotys wendeski i komtur
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dynaburski owiadczyli ksit^ciu, i mistrz wielki nakoni
bezporedniego ich zwierzchnika do zaatwienia spraw i po-

czynienia ustpstw dla ksicia.

Im bardziej atoli by Witold rad z widocznej zmiany

w usposobieniu zakonu i Rnssdorfa skaniajcego siq ju
w jego oczach do wykonania pokoju wiecznego, tem bar-

dziej bola on z powodu uieszczeroci króla- który sprawia

zwokq w draliwej kwestyi myna. Nieszczero przebija-

jca siq w postpowaniu królewskiem zda mu si by ma-
oduszn i niegodn, na ni przecie nie zasugiwa dzielc

z nim przez pó wieku prawie, dobre i zle koleje losów,

Z dum spogldajc na nie, widzia Witod i bd swój jaki

popeni, lecz czy w obec zasug jakiemi si susznie móg
szczyci, nie móg sie bd ten wyda mu maluczkim a wina

króla, który postpowa za rad kanclerza, tem wiksz?
Ambitny ksi, móg nawet przypomnie sobie dawniejsze

urazy, w chwilach czarnych rozmyla mogy mu przesun
si przed oczyma obrazy dawnych grzechów królewskich^

a wic mier drogiego ojca Kiejstuta, wygnania, tuactwo.

A gdy król pomimo prób i usiowa cigle zwleka^ nie

moe si ukoi podraniona jego ambicya.

Nie idzie mu o Krzyaków, lubo spraw pokoju wie-

cznego ustawicznie ma przed oczyma i radby j zakoczy;
jemu gównie zaley obecnie na tem, aby zado uczyni

zobowizaniu i danego dotrzyma sowa. Honor jego wcho-

dzi tu w gr i rachub, a on go nigdy nie skada niedo-

trzymaniem danego sowa, a bardziej jeszcze podraniona

ambicya^ gdy król zamiast okaza mu wdziczno i ust-

pi jego probom, widocznie przenosi te odrobin wody i ka-

waek ziemi nad cze ksic^ a modego doktora i Szafran-

ców nad ksicego brata ^^).

W powzitem o królu mniemaniu, utrwala Witoda
dalsze postpowanie króla, którego niech i podejrzenia

wzmogy si jeszcze bardziej, skoro si dowiedzia o przy-

obiecanej Krzyakom Podze na wypadek odmowy Lubiec-

kiego myna. Dowiedzia si Jagieo o tem, zabawiajc siq
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polowaniem w Biaowieskiej puszczy, a atwo dorozumie

si mona, kto mu udzieli ni(3przyjemnej nowiny. Stara

si^ tedy Jagieo za porednictwem penych alu i wyrzutów

listów nakoni Witolda, aby pod adnym warunkiem nie

ustpowa zakonowi przyobiecanej Pogi, Jeliby senatoro-

wie polscy mieli nie przyzwoli na ustpienie Lubicza, pisze

król, a ksi mia si upiera przy swojej obietnicy, na-

tenczas niechajby ju darowa Krzyakom jaki poa ziemi

na Rusi. Dwukrotnie upomina król Witolda sowy: '^) jeli

darujesz Pog^ Krzyakom, mud i Litwa i ty bracie

bodziesz kiedy paka z tego powodu.

A wszake nie pakaem potenczas, kiedy Poga nie

bya nasz, odpowiedzia ksi, najdowodniej przekonywu-

jcy si^, e król honor jego wystawia na prób. I znowu

stara siq on przedstawi królowi, jak srodze ambicya i sawa
jego na tem ucierpiaaby^ gdyby nie przyzwolono na ust-

pienie Lubicza. Domaga si nadto, aby król wysa z Lu-

bomli, gdzie na rodopocie (10 Marca) przybywaa posów
swych biskupa i wojewod krakowskiego do sejmujcych

podtenczas w Warcie panów, z wyranem owiadczeniem,

e król zezwala na odstpienie fatalnego myna. Postowi

swemu Hlodowi daje Witold zlecenie, aby król w obecnoci

jego sowa powysze posom swym poleci powtórzy w War-

cie ^s). Htod przybywszy do Lubomli spotyka posów kró-

lewskich ju odjedajcych do Warty i zatrzymuje ich,

wykonywujc cile zlecenia. Król Jagieo nie chce atoli

w obecnoci Hoda orzec legacyi wedug dania Witolda,

tómaczc siq przed Hodem, jako ju poleci panom, aby

przyzwolili na ustpstwo. Z tego wnosi susznie Witold, e
król nie zgadzajc si osobicie na jego dania i proby
da zlecenie panom, aby ze swej strony nie dawali ze

^wolenia.

Co te rzeczywicie tak stao jak to Witold przywi-

dywa. W Warcie zaszy wypadki majce najboleniej do-

tkn Witolda. Król bowiem ostrzega sejmujcych panów,

e jeeli zezwol na ustpienie, natenczas niechaj mu odda-
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dz wszelkie dokuraenta^ które on podczas swój koronacyi

oddal w rqce rycerstwa. Byy to dokumenta, w których

król gwarantowa przywileje szlachty i duchowiestwa, a

któreby oni wedug sów Witolda nie tyle za ndzny brzeg

rzeki, ale Bóg nie wie za jak wielki podarunek nigdy nie

wydali. Mamy pewne lady do domniemywania zkd wy-

szed ten dyplomatyczny koncept, jeeli nim by w istocie,

gdy wtpi naley aby sam król, pomimo rónic w jakich

pozostawa podówczas z baronami, mia by autorem tego.

Oto donosz ksicy przyjaciele ze zjazdu warteskiego,

i mody doktor Oporowski, aby niejako zmusi sejmujcych

panów do odmówienia .danego przez ksicia ustpstwa,

owiadczy pomidzy innymi 'powodami, jako mistrz Russ-

dorf mia orzec, i w ten sposób obwaruje myn, e Prusy

do mierci jego bd bez obawy o napad ze strony Polski.

Czy Russdorf w istocie w ten sposób si wyrazi lub te nie,

to rzecz mniejszej wagi. Wnosi naley, e Oporowski, wy-

saniec króla na sejm, byl tylko narzdziem w rku ludzi,

którzy znowu bezwiednie lub z nieznanych bliej powodów,

samowidnie, byli narzdziem tajnie knowanej intrygi krzy-

ackiej. Co do Witolda ten wierzy wicie, e mistrz takich

sów nigdy nie wypowiedziaby i przekonany by, i doktor

chcc zamiary ksicia zniweczy wymyli ten nikczemny

koncept. Tego tylko nie zauway Witold, e koncept taki

móg terroryzowa tak króla jak i senatorów.

Dugosz, nie wiedzcy o tych zajciach, donosi nam i'^),

e panowie polscy wysali ze zjazdu warteskiego doktora

Oporowskiego i chorego kujawskiego Jaranda z Brudzewa

do mistrza Krzyaków, z oznajmieniem, aby tene z nadwy-

reniem ukadów wiecznego pokoju nie domaga si myna
lubickiego od Witolda, ani zabiega probami o jego nada-

nie; eby nadto wybi sobie z gowy przyobiecan Pog
gdy Witod bez zezwolenia króla Jagiey nie mia prawa

rozdawania ziem litewskich. Moemy jak najmocniej wie-

rzy relacyi, jak znajdujemy u Dugosza, a nawet dodat-

kowi wedug którego Russdorf otrzymawszy takow odezw
Ostatnie lata Witoda. 5
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przeczy najmocniej, aby rain osobicie Witoda prosi o na-

danie Lubicza. Mamy bowiem na to wszystko dowody z kan-

celaryi Witoda, który dziki usunoci zgrabnych Krzya-

ków dowiedzia siq o wszystkiem, i to w sposób, i nie

mogo mu przyj na myl posdzi ich o jak zasadzk

lub intryg. Postarano si o to, e Witod oburzy si i cay
wstrzs siq gniewem na wiadomo, e Oporowski mia
publicznie orzec w Malborgu, jako ksi nie ma prawa

rozdarowywa litewskiej ziemi, komu mu si podoba, go-

szc, e jest niewolnym i wystpnym ^^).

Ubicie sprawy lubickiego myna przez presy na mistrza

wywart nie powiodo siq cakowicie, czego si moe i nie

spodziewali panowie z warteskiego zjazdu. Jakkolwiek

krok ich by wysoce niedyplomatyczny, ubliajcy powadze

i ambicyi Witoda^ to jednakowo zamiary ich nie byy
tego rodzaju; przeciwnie, wnosiby naleao, e w gronie

senatu byo bardzo silne stronnictwo Witoda, skoro nie

przystano na wyran wol królewsk, skoro nie odmówiono

wrcz Witodowemu daniu, lecz starano si omin draliw
kwesty ubocznymi a tak niezrcznie wykonanymi rodkami.

Sdzi nawet naley, e panowie ci nie wysali Oporow-

skiego do mistrza z tak szorstk i wyzywajc niejako Wi-

toda odpowiedzi, e na jej redakcy wpywa król, lub

te Oporowski doda ustp o Podze samowolnie, gdy
Witod nie czuje ni alu ni urazy do senatorów, lecz tylko

paa gniewem ku królowi, Oporowskiemu i Szafracom.

Moe ostatni liczyli na dyskrecy Krzyaków, —jeeli tak byo,

to zawiedli si srodze. Witod wnet si dowiedzia o znie-

wadze i natychmiast stanowczo napisa do króla, e jeeli

do wyznaczonego a krótkiego terminu nie ustpi myna, on

zmuszony bdzie odda Krzyakom Pog. Król tumaczy

si znowu jak przedtem i odkada decyzy na przyszy

zjazd senatorów, który mia sie odby w Maju w czycy.^^)

Jakkolwiek sprawa myna lubickiego zajmowaa umy-

sy senatorów polskich, bya jednakowo ona dla nich maej

wagi w obec dokonywajcej si zmiany stosunków prawno-
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pastwowych, jaka w daleko wyszym stopniu anieli owe
„troch wody," jak Witold pogardliwie kwesty mynu na-

zywa, absorbowaa ich dziaalno i to na polu polityki

wewntrznej. Majc da na najbliszym zjedzie w czycy
potwierdzenia praw i przywilejów swych, pracuj baronowie

w tym kierunku wicej anieli kiedykolwiek przed tem,

gdy król i tak grozi odebraniem tyche a nadto znosi si

z Zygmuntem Luksemburczykiem, który, jak powszechnie ku

zgorszeniu panów wiadomem byo, mia by temu uprzywi-

lejowaniu przeciwnym, a ku radzie jego skania si stary

król. Nietaktowne postpowanie króla Jagiey w kwesty i

Lubicza wzgldem Witoda byo wysoce niepolitycznem wzgl-

dem baronów^ gdy król, który oprze sie mia uprzywile-

jowaniu, zdawa siq przelewa swe atrybucye królewskie,

których mu w tym wypadku nawet nie odmawiano, na senat,

stawiajc go przez le zrozumiany interes po nad koron
i zachcajc tem opozycy do walki. Nie wiadomo, jaki

udzia bra w niej Witod, to tylko pewna, e sprzyja on

panom i o przywilejach ich z powag i uznaniem si wy-

raa. Moe te i nie odgrywa w tej rozpoczynajcej si
walce roli obojtnego widza, skoro jak si dowiadujemy,

król Jagieo senatorom tym, którzy popierali danie ksi-

cia, nadawa miano zauszników Witodowych.

Wród przygotowa do zjazdu w czycy pozostaje

król pod coraz bardziej wzmagajcym sie wpywem Sza-

fraców i Oporowskiego. Oni to potrafili pozyska sobie

cakowicie zaufanie królewskie, zrcznie korzystajc z liczuch

wad atwowiernego i podejrzliwego staruszka, zazdrosnego

o powag korony swej i zajtego ugruntowaniem dynastyi.

Nieprawdziwym i oszczerczym insynuacyom tej nowej rady^

jak Szafraców pogardliwie nazywa Witod, daje król do

tego stopnia wiar, e posdza ksicia o jak najgorsze za-

miary. Zdaje si on nawet ponn okazywa obaw, i Wi-

tod celem osabienia Polski nastaje na ustpienie Lubicza,

e pod tym wzgldem zaufa Krzyakom, suchajc ich zdra-

dliwych podszeptów, jakoby wzrost Polski szkodliwym móg
5*
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by dla Litwy. Znana jego podejrzliwo wzmaga urojon

obaw tern bardziej, e zjazd komisarzy polskich i zakon-

nych, którzy si w pierwszych dniach Kwietnia okoo Ja

sieca zebrali, spezn bezowocnie a obie strony posdzaj
si wzajemnie o nieszczero i umylne udaremnianie pokoju.

To te lubo chory, stara si król osobicie wywiedzie od

Krzyaków, w jaki sposób oni si na kwesty Lubicza i po-

koju zapatruj. W tym celu pisze on pod koniec Kwietnia

do komtura Eiblgskiego ^^}, aby do do Nieszawy przyby

celem traktowania spraw wanych. Komtur zniós si na-

tychmiast z mistrzem i na dniu drugiego Maja w towarzy-

stwie komtura Toruskiego i sotysa z Lipy odwiedza króla.

Król, nie wadajcy jeykiem niemieckim, porozumiewa

si z komturami za porednictwem tómacza. Krzyacy mieli

zlecenie od mistrza najwiksz ulego okazywa królowi

i nie zdziwi nas, jeeli dodamy, e ujli oni sobie króla

dobrze udan skromnoci i pewna serdecznoci, nacecho-

wan szwalery, która bya wrodzonym zda si przymiotem

mnicho-rycerzy. Król wród rozmowy w sprawach doko-
czenia pokoju rzuca komturowi Elblagskiemu pytanie, czy

zakon przyj dar Witoda czy nie? Spodziewajcy si tego

pytania Krzyak odpowiada ze spokojem 21): „Królu panie,

dla czegóby zakon nie mia przyj daru ksicego, zwa-

szcza gdy my przekonani jestemy, e W. K. Mo nie jest

przeciwnym temu. Gdyby te W. K. Mo nas czem obda-

rzy raczy, czybymy mogli odmówi przyjcia?" Czy mo-

na byo grzeczniej i sprytniej odpowiedzie a przecie celu

dopi^ jak to uczyni komtur. Zdaje si, e odpowied taka

moga tylko wzmódz ywione przez króla podejrzenia, urose

z powodu fatalnej sprawy^ na czem najbardziej zalee
mogo Krzyakom. Nie powinno nas zadziwi, i król po

takiej konferencyi zaprosi komturów na obiad, okazujc im

wzgldy, na jakie rzadko kiedy zdobywaa si jego dusza

znana z wrogiego usposobienia przeciwko Krzyakom. Kom-
tur zapewni mistrza, opowiadajc o konferencyi, e wszystko

dobrze poszo, jakoby uspakaja jego obaw.
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Mdro i spryt mistrza sprawi kolizy pomidzy

królem a ksiqciem, którzy obecnie wspózawodniczy si zdaj

w ubieganiu si^ o jego przyja. Niedawno jeszcze, bo na

cztery miesice przed zjazdem w Grodnie, grozili obaj wojn;

przypomnijmy sobie demonstracye Jagiey i ostry ton listów

Witodowych, obecnie cztery miesice dziel ich od zjazdu,

Jagieo chytrze ukada przyjazn minq, a Witold stawszy

si^ na proby krzyackie sug danego sowa i majc z tego

powodu nieprzywidywane przedtem trudnoci do pokonania,

pisuje do mistrza jak gdyby mu by najserdeczniejszym

przyjacielem, zasea go podarunkami a to w celu, aby mistrz

by ciepliwym, aby przeduy mu termin w sprawie mynu,
usprawiedliwia si^ e sprawa ociga si z dnia na dzie,

ze zjazdu na zjazd, i skary si, e z usposobienia króla

wnosi jako on gównie jest przyczyn zwoki. Zakopotany

ksi wysea czsto posów do Malborga, a Fochs odbywa
raz po raz podróe z Litwy do Prus i napowrót. Co tylko

najrzadszego w krajach litewskich, drogie futra, wschodnie

materye, karzeki nawet, wioz od czasu do czasu posowie ksi-

cy w podarunku do Malborga. Mistrz przyjmuje ^^), z udan
obojtnoci traktuje zwok, przedua termin, a jakby nie-

dostrzega ambarasu ksicia, dzikuje za podarunki tóma-

czc siq, jako niezasuenie zaszczyca go niemi ksi. Co
atoli wszystko nie przeszkadza mu oskara króla i Polaków

przed Witoldem, jako z ich winy zjazd w Jasiecu bez-

skutecznie min, gdy oni nie postpuj wedug artykuów
ukadu w Grodnie ustanowionych.

Kussdorf wie dalej dokadnie, e na ostre listy Wito-

dowe wysea wreszcie Jagieo poselstwo do Litwy, przy-

rzekajc, e dooy wszelkich stara, aeby sprawa o Lubicz

posza wedug woli ksicia. Sam ksi, wymawiajc mi-

strzowi jego zbyteczn pokor w dzikczynieniu, uwiadamia

go ^^), jako król przez oniczego swego Chotka przeprasza

ksicia z powodu zwoki w spenieniu woli ksicej a przy-

obiecujc popraw, przyrzeka, i w czycy zaatwi cako-

wicie kwesty myna. Mogo poechta jego dum zakonn,
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skoro go ksi zapytywa czy mu si podoba taki obrót rzeczy,

lecz ani to, ani nastpne pochlebstwo, o którem wnet wzmiank
uczynimy, nie potrafio zwie przebiegego dyplomaty, Russ-

dorfa. Witold bowiem pisze wród widocznych pochlebstw,

jako mu bardzo przykro, e zjazd w Jasiecu z winy Po-

laków spez na niczem. „Boli nas to srodze/ mówi on, ^i
sprawa tak wielkiej wagi, jak ów pokój wieczny, doznaje

zwoki, tem bardziej, e inaczej dziaa nie mona jak tylko

wedug artykuów, które w Grodnie uchwalono. Dla tego

te chc do króla Polskiego wnet napisa i stanowczo si
upomnie o to, aby spraw w sposób, jak to w Grodnie

uchwalono, kaza zaatwi. Byoby to bowiem bardzo le,

gdyby królewskie i nasze sowo nie miao wej w ycie.*

Pikne sowa, sdzi Russdorf, ale nie jego to wywie
w pole. On wie to ju z praktyki, e czuo ksicia do

zakonu wzrasta w miar zbliajcego si terminu jakiej

z wypraw na Ru i tak tego roku jeszcze przed wiaty

m

Janem Chrzcicielem mia on zamiar przedsiwzi wypraw
na Pskowian. Wród czuych afektów jakimi ksi obda-

rza Russdorfa, wzmiankowa mu take o swym wojennym
zamiarze w powyszym licie (datowanym z Wilkii na dniu

3 Maja), bo przecie by zanadto domylnym, aby nie wie-

dzie, e Russdorf i bez tego uwiadomienia dowie si o

wszystkiem. Mistrz nie udzi si, lecz dziaa, a list ksicia

surowy wzgldem tych, z którymi go mistrz powani zamie-

rza, móg by materyaem stosownym do zawizywania

dalszej intrygi. ladów jej dzi dostrzedz niepodobna, mo-

emy si ich tylko dorozumiewa. Zadaniem Russdorfa

mogo by upion podejrzliwo króla na nowo obudzi

i skaniajcego si ju do zadouczynienia woli ksicej
odcign od tego zamiaru. Oczywita, e sta si to mu-

siao przed zjazdem w czycy.
Na zjedzie czyckim podniesiono spraw uprzywile-

jowania szlachty i przewidywana burza nastpia ^*). Król

nie chce na dania szlachty przysta, a ona omielona a
do zuchwalstwa pocia w drobne szmaty dokument, na
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mocy którego zobowizaa si bya obra syna, Wadysawa,
po mierci ojca, skoro jej przywileje bd zatwierdzone.

Nieszczsne to zajcie^ wiadczce o wielkim upadku wadzy
królewskiej w obec wzrastajcej potgi szlachetczyzny, na-

prowadza nas na domys, w jak wielkiej zawisoci odi nowej

rady pozostawa podówczas król, i jak le ua tem wycho-

dzi, skoro si wybija z pod wpywu genialnego Witolda,

opierajc si natomiast o ludzi nowych. Trudno ich zaiste

posdzi o wspólnictwo i porozumienie si z Kussdorfem, na

to nie mamy dowodów, chociaby najmniejszych, a jednak

skonstatowa wypada, e s oni bezwieduem narzdziem

w jego rku. Któ to bowiem sprawuje, e w czycy po-

stanowiono wprawdzie myn Lubicz odstpi Krzyakom,
lecz wyranie zastrzeono sobie w dokumencie donacyjny m
aby zakon z mynu twierdzy obronnej nie robi? Czy nie

wyrazi przez to król, który ju obiecywa Witoldowi skoni
si do jego da, e jego podejrzenia nie ustay, kiedy je

w dyplomatycznej wprawdzie formie wyraano w dokumencie!

Donosi nam Dugosz, ^5) ^q ze zjazdu w czycy wy-

sano do Witoda Olenickiego^ Piotra Szafraca podkomo-

rzego krakowskiego, i Domarata kasztelana bieckiego, aby

mu dorczyli wzmiankowany dokument i przy tej sposobno
wynurzyli al z powodu upornoci ksicia i danie ze strony

króla, aby co podobnego po raz wtóry si nie powtórzyo.

Tak przynajmniej zarcza Dugosz, wyszczególniajcy tre
tej legacyi. W rzeczywistoci za^ posowie miasto wypo-

wiada ale królewskie, musieli sucha to co kamieniem

ciyo na sercu Witoda. Jego cierpliwo przechodzia ju
granice, gdy nadszed by termin a z nim chwila, w której

tylko stanowcze ustpstwo ze strony króla mogo udaremni

starcia pomidzy nim a królem, zaegna burz. Mdry
Russdorf jakby wiedzcy co ma zaj w czycy, podrania

niecierpliwo ksicia do tego stopnia, e ksi przybyemu

do w sprawie myna komturowi z Bagi (na dniu 30 Maja)

odpowiada, e gdy posowie polscy zmierzajcy do ze zja-

zdu, za cztery dni nie przybd z odpowiedzi, on wrczy
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mistrzowi dokument darowizny Polgi.^^) Krzyak odrzek:

skoro posowie ju wkrótce przyby maj, zatrzymam si
tych par^ dni, speniajc yczenie ksicia^ aby zakon prze-

cie doczeka si^ koca w tej sprawie wedug „Jego obie-

tnicy" i doprasza si przyspieszenia. Ksia rad z przedu-

enia terminu o par dni
,
pocz sie wywntrza przed

komturem, jak to rad czyni, majc jaki al w sercu. Zda-

wa on sprawia tem sobie ulgq, nie baczc, e w obec

Krzyaka nie powinien by tego czyni, e ndznicy wyzys-

kuj tylko jego tajemnice^ z których nie powinien by si

im zwierza. A tymczasem komtur dowiaduje siq o tem^ co

mistrz dawno wie^ jako nie panowie, lecz król sam nie jest

przychylnym tej darowinie, e on to wpyn na zastrze-

enie wyraone w dokumencie donacyjnym. Na drugi dzie

pobytu komtura nakaza sam ksi Madrzykowi, aby wrq-

czy posowi mistrza not, na podstawie której sdzi, jako

nie Polacy _,
lecz sam tylko król Jagieo zaufawszy swoim

zausznikom sprzeciwia si darowinie i jest powodem zwoki.

Nota bya starannie uoon 2') z przytoczeniem inkrymina-

cyjnych i dowodzcych sdu szczegóów a malujca do-

kadnie stan rozdranienia i bólu ksicego. I Krzyak
musia do póna w nocy siedzie ze swym pisarzem, aby

wszystkie te wiadomoci spisa do uytku ^wego mistrza.

Przybyli nareszcie i posowie polscy, a Witold odrzuci

ich dokument, 2^) czego si zreszt domyla byo mona.
Nastaje on na nich, jako na penomocników królewskich,

aby zredagowali akt darowizny bez wszelkich zastrzee,

gdy- inaczej on sowa nie zamie i Pogi Krzyakom ustpi.

Posowie dugo opieraj si przy swojem, widzc atoli sta-

nowczy upór ksicia a nie majc penomocnictwa do dzia-

ania, zgodzili si wreszcie na wysanie pospiesznego goca
do króla z zapytaniem, coby im czyni naleao, gdy ksi
grozi Pog.

Znajc pod czyim wpywem pozostawa król, mona
sobie wyobrazi jakie wraenie wywaro na nim pytanie

posów, zawierajce dorane owiadczenie ksicia i jak try-
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umfowali ci^ którzy nie wiedzc o tem^ e su sprawie

krzyackiej; stali siq przeciwnikami Witolda. Pewno^ e
w obec groby Witolda zamilkn musieli nawet najgorliwsi

jego zwolennicy i wielbiciele i nie zadziwi nas, skoro siq

dowiadujemy, e tym, którzy pomimo ogólnego oburzenia

starali siq usprawiedliwi ksicia, zamyka usta zgorszony

król wyrzucajc im, e s kreaturami, pocblebcami ksicia.

Z tem wszystkiem król poleci natychmiast zado uczyni

woli ksicia i wyda dokument bez adnych zastrzee.

Ale Witold musia dziewi tysicy grzywien srebra za-

paci za to ustpstwo królowi, 2^) sum pod owe czasy

bardzo wielk, co ksi lubo niechtnie uczyni.

Tak si zakoczya sprawa lubickiego myna. Jakkol-

wiek wina ley w znaczniejszej czci po stronie króla, to

niepodobna uwolni Witolda z pod tego samego zarzutu.

Poznalimy w charakterze jego najsabsz stron — dra-

liw ambicy, robi go ona dumnym do tego stopnia, i
Witold poczyna okazywa, e jest wiadom swojej wiel-

koci. Prawda, e staje siq to wród niepokonanych prawie

trudnoci.

YI.

Powody nieporozumie pomidzy Jagie a Witoldem. Zwoki
w uregulowaniu granic polsko-pruskich. Narzdzia intrygi. Po-
sowie zakonu i Jagiey w Grodnie. Zgoda o granice nie przy-

chodzi do skutku.

Jakkolwiek postpowanie Witolda w sprawie myna
lubickiego mogo zaniepokoi i zniechci podejrzliwego

7 natury króla do ksicia, jakkolwiek mogo nawet w onie

senatu jego roznieci iskr podejrze, to jednakowo podej-

rzenia te byyby zupenie zginay, skoroby powody, wywo-
ujce je, usunitft zostay. Na nieszczcie powodów tych

a nadto wiele byo a w interesie zakonu naleao nietylko

ich nie usun, ale przysparza jeszcze nowego materyau
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do nieporozumie i dolewa niejako tym sposobem oliwy do

tlejcej iskierki. Wykonanie bowiem pokoju melneskiego

nie posuno si^ ani o krok naprzód pod wzdldem uregulo-

wania granic polsko - krzyackich, komisye majce wedug
ugody grodzieskiej t kwesty zaatwi, odbyy ju raz bez-

skuteczn prób koo Jasieca. Atoli mistrz pewnym jest^ e
Witold szczerze yczy sobie cakowitego wykonania pokoju,

e w tym celu nastaje na króla, naraa si koronie polskij,

gniewa senatorów a podrania zo nieprzyjació i mnoy
ich obóz a i teraz liczy on na pewno, e ksi nie prze-

stanie i nadal naciska na obie strony, na mistrza przyjanie

i pochlebnie, na króla wedug okolicznoci ostrzej i sta-

nowczO; do ukoczenia dziea. A zatem staraniem jego bi-

dzie utrudnia i zwleka je, ale w sposób, aby widocznem

byo^ e wina nie ley po stronie zakonu ; zniecierpliwia

ksicia i zwraca gniew jego na króla i Polaków. Objawy

takiego gniewu mogliby agenci krzyaccy rozmaicie inter-

pretowa Polakom^ ywicym niejakie podejrzenie wzgldem
ksicia; objawy Jagiey mogyby wzrasta, i takim sposo-

bem monaby zasia nieufno i nieszczero pomidzy Polsk
i Litw, a naleyte wyzyskanie czasu i okolicznoci, mogy
napeni mistrza otuch, e nowe mog zaj kolizye.

Zapytajmy, czy te istotnie Russdorf w powyszy sposób

wyzyskuje stosunki i zawizuje intryg ? Przypomnijmy so-

bie, jako wnet po udaremnionym zjedzie w Jasiecu mistrz

oskara Polaków przed Witoldem, jak z tego powodu ksi
wzywa króla, aby swoim nakaza postpowa wedug ugody

grodzieskiej, dodajc z przyciskiem, e król powinien dba
o to, aby sowo jego nie byo czczym frazesem, lecz e po-

winno by wykonane. Mistrz wie, e królowi mog si niepo-

doba takie upomnienia, ale wiedzia on i o tem, e ugoda

w Grodnie wykluczaa pewne punkta pokoju wiecznego i e
z tego powodu wynikay wtpliwoci , mogce przy zrcznem

i umiejtnem kierowaniu sprawy, Bóg wie jak dugo uda-

remnia jego wykonanie. A lubo w gruncie rzeczy Witod,

jako twórca grodzieskiej ugody^ jest gównie winnym, mona

I
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bdzie przed nim zwala cakiem otwarcie win na upór Pola-

ków, bdc przekonanym, e ci znowu wskazywa bqd na

ksicia jako przyczyn uporu Krzyaków.

I tak wedug dokumentu wiecznego pokoju, rozgrani-

czenie pomidzy Marchi a Polsk zaatwi mia król

z Krzyakami. Mono takowego rozgraniczenia wyklucza

atoli ugoda grodzieska, wedug której, król uwalnia Krzy-

aków od tego a zastrzega sobie, i zaatwi si pod tym

wzgldem z królem Zygmuntem jako panem Marchii. Zygmunt

godzi si na wszystko, a Jagieo uprasza go^ aby zechcia

oznaczy komisy i dogodny termin do wyznaczenia granicy.

Zygmunt atoli, pozostajcy od niejakiego czasu w cislem

porozumieniu z mistrzem^ odpowiada królowi,^) i daje pe-

nomocnictwo mistrzowi zakonu, aby z królem zaatwi t
spraw. Odsya tedy Jagieo do Russdorfa list Zygmuntów, 2)

zapytujc go o termin i miejsce zjazdu komisarzy. Czy
zadziwi nas, jeeli mistrz odpowi na to królowi, i nie

wie, aaliby mia speni danie królewskie, gdy na mocy

ugody grodzieskiej uwolniony zosta od rozgraniczenia

Nowej Marchii. Co gdy odpowiedzia, spraw odoono na

zjazd senatorów; powstaj tam spory i walki a król i Sza-

francy tumi wyrzuty, jakie z tego powodu ywi ku Wi-

toldowi. Russdorf uzyskuje to, o co mu gównie chodzi,

zwok w wykonaniu pokoju i porónienie wrogich ksit.
Przypumy, e na zjedzie senatorów uchwalono, aby

postpowa cile wedug ugody grodzieskij i tylko z Zy-

gmuntem zaatwi rozgraniczenie. Natenczas pisze Russdorf,

wiedzcy o zapadej uchwale, do Zygmunta, aby si waha
przysta na to czego daj Polacy, gdy jest on wyklu-

czony na podstawie pokoju melneskiego od spraw krzyacko-

polskich,^) a tak wtpliwoci nasuway si bez koca, two-

rzy si jak gdyby circulus yitiosus, udaremniajcy wykonanie

pokoju. Co gorsza, w oczach Polaków gównie zawini

Witold, gdy on ustpstwami nastrczy Krzyakom sposo-

bno do uporu i matactwa; Polacy za w oczach Witolda,

gdy mistrz umie uzasadni oskarenie przed ksiciem.
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Rok 1426^ pi^ty ju od czasu zawarcia pokoju, spe-

zn na rozwizywani zagadki o Now Marchi, przyczem

Zygmunt Luksemburczyk coraz bliej przystopuje do akcyi

i zapoznaje siq z planem intrygi krzyackiej, porozumiewa

siq z Russdorfem.

Jeeli atoli w któr stron, to szczególniój w Litewsk,

z pewnem wyteniem zwraca Russdorf bystre swe oko.

Nic waniejszego, coby kolwiek tylko zaszo na Litwie, nie

uszo jego uwagi. Z ksiciem yje on w ustnój i pimiennej

korespondencyi^ ustnej sprawianej przez posów i powierni-

ków, a pimienna zda si by tak szczer i serdeczn, e
zdoaa nawet zudzi i uwie znanego pruskiego historyka

Yoigta i to tak dalece, e nie mogc si nacieszy z powodu

serdecznego tonu listów Witodowyci woa on w pewnem
rodzaju uniesienia, ^) „i Witold jeszcze nigdy tak szczerze

nie sprzyja Krzyakom jak obecnie, a tak on jak i mistrz

zdaj si wspóubiega o dostarczenie jeden drugiemu do-

wodów zaufania, szczeroci i przyjani". Historycy dzisiejsi

mog siq da uwie miodowym sowom listów z dawno ubie-

gej przeszoci; dla mistrza, któremu szpiedzy najdokadniejsze

podawali relacye o czynach a nawet zamiarach Witolda,

byy one zr^cznem tylko pochlebstwem, a powodów do tego

pochlebstwa szuka on w pskowskiej wyprawie ksicia.

Agenci zakonu , komturowie inflanccy a nawet mistrz ich,

liczne przesyaj do Malborga uwiadomienia, ^) jako Witod
pod kar garda nakaza zbrojnie wyruszy Litwie w pole,

jako we trzy tygodnie po w. Piotrze i Pawle ma stan
w Poocku, jako bardzo silne zastpy przybywaj mu z Polski

i od Tatarów. Mówi powszechnie w Litwie, jako siq ksi
niecierpliwi i spieszy, jak chciaby wszystko piorunem za-

atwi, a mistrz dawa wiar, e starcowi mogo zalee na

popiechu. Teraz wyjania si misztrzowi dla czego to Witod
nalega na króla, dla czego ksina Julianna zasya mistrza

darami a Witod formalnie go niemi obrzuca. W Malborgu

atoli wiedziano i to, e czas to zoto, e z okolicznoci po-

trzeba korzysta^ gdy co dzi si przytrafi nie tak atwo
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jntro nastpi moe. atwo wyrozumie mona, e pracy

zakonnej w tym kierunku zawdzicza mistrz, i w Polsce

wyprawy Witolda siq nie podobaj i budz nieukontento-

wanie, e niejeden z przyjació Szafraców gorzki zrobi

wyrzut ksiciu, jako tene dla zaspokojenia swej ambicyi,

dla jakiej tam pskowskiej wyprawy, ponia koron w obec

Krzyaków, e ustpuje im ziemie, które oni obficie przelan

krwi wasn okupili. Pomimo e tysice Polaków spieszy

po znami rycerskie pod chorgwie ksicia, wyprawa jego

dziki zrcznie rozsiewanym plotkom obudz bezzasadne

podejrzenia i w Polsce mówi sobie, e sam powód do

wojny by nadzwyczaj blaby^ ^) gdy Pskowianie nie do-

zwalali tylko wytyka granicy pomidzy ziemiami swemi

a Litw, e z tego powodu biskup krakowski mia odradza

ksiciu zamiar wszczcia wojny! Có dziwnego, jeeli wród
tak pesymistycznych zapatrywa na czyny Witolda, coraz

bardziej rozszerza si mniemanie, e ksi, co najmniej,

dla szczczcia Litwy upakarza Polsk, której wszake
wszystko zawdzicza.

Na Pskowsk wypraw, która do wieca sawy Wi-

todowej nowy li wawrzynu wple miaa, mistrz Russdorf

nie wyprawia posików, jakby tego sobie yczy ksi.
Ksi domyla si powodu a nawet tego, e z dorady

Russdorfa, nietylko mistrz Inflancki ale i biskup Dorpacki

wymawiajc si dziesicioletniem zawieszeniem broni z Psko-

wianami odmiiwiaj posików. Lecz wyrozumiay ksi
uwzgldnia interesa zakonu i nie bierze za ze tej odmowy
zakonowi, przeciwnie zdaje si jej nie dostrzega i usiuje

zapomnie. Pociesza si tem, e rozgraniczenia dalsze po-

midzy Litw a Inflantami, które w pocztkach tego roku

sprawowa Hostik, dobrze poszy, i e mu Inflantczycy a-
dnych przeszkód w wojnie nie czyni. Miig by przeto

i pod tym wzgldem z Russdorfa zadowolnionym, pod ka-

dym innym by nim niezawodnie.

Russdorf bowiem odpowiada Witoldowi na podarunki

podarunkami, na sodkie listy— uprzejmymi, a zna w nich
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ma o wielkiój dynstykcyi, nie narzucajcego 8iq, owszem
powstrzymujcego uczucia swe w rezerwie. Ksia powinien

uzna^ e powinno mu wielce zalee na przyjani mistrza,

ale mistrz nie da tego sowami Witoldowi 'do poznania^ na

to znajdzie si do miejsca pomidzy wierszami na pozór

mao mówicych listów, a ksi jest zarówno domylny
jak przebiegy, a przytem a nadto wdziczny, aby nie umia
oceni rycerskiej bezinteresownoci mistrza. Zna j w lako-

nicznych sowach tak listów jako te legacyj zakonnych,

a przytem sudzy zakonni uywani do posyek a i komturowie

pograniczni, sprawujcy na dworze ksicym zlecenia

mistrza, s czasami wielomowni, i pewno Witod nie podej-

rzywa Eussdorfa, jeeli taki Fochs, lub trefni Henn, lub

jaki inny suga zakonu doda ze swej strony objanienia do

lakonicznego listu, z których ksiq pozna, e mistrz jest

„wit dusz" i zasuguje na pene zaufanie i przyja.

Ksia rad sucha i rozmawia z prostaczkami a nikt za-

pewne nie umia przemówi tak do jego serca i rozsdku^

jak ci maluczcy porednicy „sudzy zakonu". atwo uda-

wan naiwnoci i mniemanem nierozumieniem sytucyi

potrafili oni pozyska przyja ksic dla swego mistrza,

z wikszym skutkiem, anieliby tego dokonali byli starsi

dostojnicy zakonu. Ostrony bowiem ksi nieatwo daby

si^ oszuka starym mataczom zakonnym, których zna na I

wylot; atwowierno jego nie tak szybko obudziby wielki

kom tur lub skarbniczy, lecz jaki interes móg mie w do-

^noszeniu rozmaitych wieci '^) tak biedny sualec zakonu,

jakim by Fochs lub Henn? Nadto mistrza nie wizay
wcale owe plotki, któremi kursorowie jego obdarzali ksicia,

gdy oni je poufnie i na wasn nibyto odpowiedzialno

powierzali jemu, a w razie potrzeby bdzie si umia mistrz

zasoni wymówk, i temu lub owemu sudze zakonu nie

dawa zlecenia do mówienia takowych potworzy. Bdziemy
widzieli, jak z tego wanie powodu zacny mistrz kilkakrotnie

zmuszony bdzie uniewinnia si, aby zatrze lady podej-

rze, a powanione w skutek takich intryg strony nie bqd
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nawet wiedziay, kto jest waciwym sprawc nieporozumie,

kto zamc ich wzajemny stosunek i nawet na myl im nie

przyjdzie, e ich atwowierno w obec maluczkich sug
zakonnych lub zaufanych komturów wzmagaa wzajemn
nieufno i rodzia nieprzyja. W ten tylko sposób, nabyty

dowiadczeniem i studyowaniem charakterów, móg Russdorf

bezkarnie i bez obudzenia podejrze snu dalsze pasmo in-

trygi pomidzy Jagie a Witoldem i udaremnia wykonanie

pokoju.

Okoo wit Boego Narodzenia przebywa Jagieo

u Witoda w Grodnie,^) wynurzajc si^ ze skargami na upór

krzyacki i kopoty z powodu rozgraniczenia od Nowej

Marchii. Russdorf wysea natychmiast do Litwy komtura

z Bagi i plebana z Torunia. Ci przybywszy dzikuj Witol-

dowi uprzejmie za dokument donacyjny Lubicza, opatrzony

ju i majestatyczn królewsk pieczci i opowiadali, za

co im ksi rad dzie^kowa, e od Jury do Niemna odbyo
si wyznaczenie granicy. Ksia przyrzeka nawet, wedug
dania mistrza^ osobicie zaatwi rozgraniczenie dalszych

spornych granic pomidzy Litw a Prusami. Posom przy-

szo dalej wynurzy skarga mistrza z powodu udaremnio-

nego zjazdu okoo Jasieca, ale may doktór, wiadek przy-

jcia posów, który by obecnym i na zjedzie, zbi te

oskarenia i to w tak dobitny sposób, e król Jagieo po-

leci aeby posowie owiadczyli mistrzowi, trzyma siq cile
sów dokumentu melneskiego i eby granice dóbr Drezdenka

i rzeka Note byy granic pomidzy Polsk a Now Mar-

chi i aeby mu da zna o terminie przyszego zjazdu pe-

nomocników i odpowied rycho jeszcze przysa do Litwy.

Posowie zrozumieli yczenia królewskie pod wzgldem
granic Nowej Marchii, znaczyo to bowiem, aby zakon nie

przeszkadza królowi, gdy bidzie zaatwia t spraw z królem

Zygmuntem, do którego w tym celu powtórnie wysa po-

selstwo. Lecz jeeli król odwouje si na melneski doku-

ment, to mdry Russdorf uwaa za stosowne zaznaczy
w swej odpowiedzi, i yczyby sobie, aby i pod wzgldem
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termmu trzymano si jak najcilej Grodzieskij ugody.

Pochlebia on przez to Witoldowi, lecz stara siq i nie naraa
królowi, przeciwnie spenia jego yczenie, przeduajc termin

zjazdu, wDrezdenku odby si^ majcego, o 14 dni (t. j. we
dwa tygodnie po wielkiej nocy) i wydajc nadto danego
przez króla zbiega. Zdaje siq on niecierpliwie wyczekiwa,

jak w obec powtórnego dania królewskiego postpi sobie

król Zygmunt, wcigany ju na dobre w intryg przeciwko

Polsce.

Witod podczas pobytu króla na Litwie uprasza go

i nakania do zakoczenia spornych spraw nie majcych
koca. Szczególniej stara siq przywie króla do tcgo^ aby

penomocnikom swoim da tego rodzaju instrukcye, aby jak

to si niestety dziao, dla lada drobnostki nie zrywali roz-

pocztego dziea. To samo powtarza on i mistrzowi, argu-

mentujc bez ogródek, ^) »e i dla zakonu bidzie to po-
czone z wielk korzyci, jeeli bdzie mia ze strony Polski

pokój i przyja zabezpieczone". Zarówno Jagielle jak i mi-

strzowi, powtarza on danie, aby cile postpowano we-

dug Grodzieskiej uchway, i na wypadek, gdyby jej na

przyszym zjedzie nie zaatwiono, zdano j pod sd czterech

polubownych sdziów i znowu na superarbitra. Russdorf

równie jak przeszego roku z powodu wyprawy Pskowskiej

domyla siq równie trafnie, e i tego roku mogo by bardzo

nie na rqk Witoldowi, gdyby pomidzy Polsk a Krzya-

kami wybuchy nagle rozterki, podczas gdy on zajty bdzie i

wypraw na W. Nowogród, do czego obecnie czyni przy-
'

gotowania. W obec Witolda zdaje sie on nie zwraca nawet

uwagi na te przygotowania, tak jak w obec Polaków zda-

waa si go nie obchodzi draliwa kwestya hodownictwa

ksit mazowieckich ; udaje bowiem, e szczerze by zajty

sprawami pokoju. Najdrobniejszej sposobnoci nie pomija

on, aby si tylko z tej strony przypomnie ksiciu. I tak

n. p. obecnie skoro si tylko dowiedzia, e senatorom pol-

skim termin na zjazd w Drezdenku odby si majcy zdawa
si by zbyt wczesny, apelowa natychmiast do ksicia
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w pierwszych dniach Marca, jako dotychczas jeszcze nie

otrzyma od króla Jagiey adnej odpowiedzi, azali król

wyszle swych polnoraocników na oznaczony termin lub nie.

Witod, bawicy podówczas w Dubiczu, pisze natychmiast

po otrzymaniu listu do króla, ^*^) aby raczy wnet odpowie-

dzie mistrzowi czy i kiedy wyszle swych penomocników,

aeby nie zasza znowu jaka zwoka. Oczywista, e Jagielle

nie mogo si^ podoba tak czqste i dorane naglenie ze

strony ksiqcia, tem bardziej, e caa ugoda Grodzieska nie

budzia w nim zaufania a ksi i teraz na jej artykuy si^

powoywa. Nadto powzi by król Jagieo nowe podej-

rzenie do zakonu.

Sposobno ku temu nastrczy mu tym razem król

Zygmunt. Pomidzy tym ostatnim a królem panuje stosunek

do znony, lecz nieszczery ; Zygmunt posdza króla o sprzy-

janie Husytom, Jagieo znowu podejrzywa Zygmunta o od-

ciganie ksit Mazowieckich z pod zwierzchnictwa korony

polskiej. Pomimo to stosunki dyplomatyczne maj pozory

przyjani a król Jagieo majc wedug ugody Grodzieskiej

przedsiwzi z Zygmuntem rektyfikacy granic polskich od

Nowej Marchii^ proponuje mu powtórnie, aby wyznaczy
w tym celu termin i penomocników. Zygmunt zasign
informacyi od Russdorfa i odpowiada 22 Lutego ^*) (r. 1427)^

e wprawdzie radby zado uczyni wezwaniu króla- atoli

Prusacy (sic) napisali mu, i oni z królem i w. ksiciem

taki uskutecznili pokój, e jak dugo y tylko bd, aden
spór, albo zwada o granice nie powinna pomidzy nimi

nastpi. Z waszej K. MCI dania, konkluduje logicznie

Zygmunt, nie mógbym tego wnosi. Jeeli tedy król trwa

przy swojem zdaniu, obliguje sie Zygmunt posów swych

wysa z penomocnictwem jakiego tylko król zada.
Kancelarya królewska otrzymawszy pismo Zygmunta,

wysea je w kopii do mistrza z daniem wyjanie, a take

i do Witoda, aeby go niejako przekona, jakimi to mata-

czami s jego pupilowie Krzyacy i jak wielce zawiód si
na ordownictwie interesów zakonu. Witod, który nigdy

Ostatnie lata Witoda. 6
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niczego nie ukrywa, wysa równie iiopi listu Zygmun-

towego do mistrza, nie dajc nawet usprawiedliwienia.

Przeciwnie, usprawiedliwia on zakon w obec Jagiey^ ^^)

e nie daje wiary, aby mistrz mia w ten sposób wyraa
si w obec króla Zygmunta, jakby to wnosi naleao z listu

króla Rzymskiego, wedug którego pisa miaby o rzeczach,

„o których wszake nigdy mowy nie byo w dokumentach

ugodowych, gdy król Jagieo uwolni zakon od rozgrani-

czenia ze strony Nowej Marchii i ma je zaatwi z Zygmun-

tem". Witold w te sowa odzywa si take i do mistrza

i sdzi naley, e ta obrona i mniemana otwarto, któr

póniej nieraz dostrzeemy, byy wprost tylko taktyk ze

strony Witolda; niepodobna bowiem sdzi, aby zakon

w oczach ksicia w tym zwaszcza wypadku nosi mia
niesplamion sukni niewinnoci. T mask szczeroci, której

i w obec króla nie zdejmuje, usiuje Witold zniewoli zakon

do uczciwego traktowania spraw dotyczcych wykonania

pokoju. Zrozumia to dobrze Russdorf, szeroce siq uspra-

wiedliwiajc z powodu listu Zygmuntowego i gorco dzi-

kowa ksiciu, e go raczy uniewinnia przed królem.

aowa wypada, e dzi nie posiadamy tego listu, znajc

tre jego ze wzmianek tylko, atoli nie rozminiemy siq

z prawd, jeeli si domyla bodziemy, e zwala on win
na trzecie osoby, na owych podrzdnych sug zakonu, które

do tego nie majc upowanienia, wprowadziy króla Zy-

gmunta w bdne mniemanie.

Z czego atoli wszystkiego ani król Jagieo a tem mniej

Szafracy nie byli zadowoleni. Przeczuwali oni susznie jak
intryg i nie dowierzali zakonowi, królowi Zygmuntowi,

a nadto niestety i Witoldowi. Obwiniaj oni gównie ksicia

za ow dodatkow ugod Grodziesk, która podawaa mi-

strzowi tyle sposobnoci do wybiegów. O czem wiedzc

mistrz przygotowuje niejako Witolda na skutek przyszego

zjazdu majcego si odby 25 Maja w Drezdenku, wpajajc

we mniemanie, jako Polacy nie zechc wedug ugody Gro-

dzieskiej postpowa. Nadaremnie zarcza mu Witod, i^) e

I
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wszystko musi pój tak, jak to w Grodnie uoono, mistrz

zdaje siq wtpi o tern a bardziej si cieszy tern, e ksi
w dobitny sposób naciska w tym ducliu na senatorów pol-

skich i na króla. Nadaremnie wysea ksi na zjazd se-

kretarza swego Sepieskiego z poleceniem, aby przysuchiwa

si^ obustronnym wywodom prawnym i spraw tej strony

podtrzymywa, po której sprawiedliwoci szala si przeway

;

bezskutecznie poleca temu, aeby szczerze doradza i dopo-

maga, iby szlachetne dzieo doszo do podanego koca,
zjazd w Drezdenka spez na niczem. Pomimo porednictwa

i dobrych chci Witolda ^^) penomocnicy polscy i zakonni

rozjechali si, nie uskuteczniwszy niczego, przeciwnie wzmóg-
szy tylko wzajemne rozdranienie i niech.

VII.

^owy materya intrygi. Kwestya Mazowiecka. Kwestya Mo-
dawska. Sprawa królowej Sonki.

Pierwsza poowa roku 1427 miaa wkrótce upyn
a sprawa wykonania pokoju wiecznego nie posuna si
ani o krok naprzód. Ale natomiast wzmóg si w tym wa-
nie [czasie materya do intrygi zakonnej w nadzwyczaj

ciekawy sposób^ tem ciekawszy, e róde zkd powsta,

trudno nawet dojrze. Materya ten nastrczaj trzy sprawy:

wspomniana ju mazowiecka odgrywajca si w r. 1426,

dalej modawska podniesiona równie w tyme samym roku,

któr atoli i rok 1427 nie ukoczy, a wreszcie sprawa kró-

lowej Sonki przypadajca na rok 1427, które kolejno po-

krótce przebiegniemy.

Jeszcze w roku 1425 przybywa do rozmaitych znanych

ju nam a piekcych spraw w Polsce kwestya stosunku

Mazowsza do korony. ^) Na prowincyonalnym synodzie

w czycy, odrzuci, jak wiadomo, kler polski naoon
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przez papiea, za wstawieniem si^ Jagiey i Witoda^ Iton-

trybucy 20.000 z. polskich, majc posuy na wojn
iusyck. Nie do na tm ; wród rozpraw nad kontrybucy

powsta Stanisaw Pawowski biskup pocki, owiadczajc,

i lubo j papie na Polsk nakada, nie obejmuje ona

wcale Mazowsza, które przecie wasnych posiada ksit.
Wspominajc o tern zajciu^ nie od rzeczy bdzie doda»

e Witold wspiera wybór Pawowskiego na katedr pock
i on to gównie swem wstawieniem si u Ziemowita i Ja-

nusza ksit Mazowieckich sprawi, e wybór kapituy pad
na Pawowskiego i e protegowanego przez króla, Stanisawa

Cioka podkanclerzego, pominito. Okoliczno ta nie po-

ciga wszelako za sob adnych konsekwencyj. Butne atoli

orzeczenie biskupa pockiego obrazio mocno króla Jagie,
któremu kancelarya wytómaczya ca donioso sów bi-

skupich. Dla czego te uchwalono w Brzeciu Kuj. zawe-

zwa ksit mazowieckich, aby si usprawiedliwili z po-

stpku swego biskupa. Wyznaczono w tym celu ksitom
trzy termina w Gnienie, w czycy a w kocu w Bodz-

cinie, ale oni ani razu nie stawili si na wezwanie. Na
ostatni termin wypadajcy na 14 Wrzenia r. 1425 wysali

ksita posa proszc o zwok i o nowy termin, na który

jeeliby z powodu saboci osobicie stawi si nie mogli,

obiecuj przysa penomocników, celem zadosyuczynienia

woli królewskiej. Król przyj usprawiedliwienie i wyzna-

czy na w. Marcin ostateczny termin w draliwej sprawie,

majcej by na zjedzie w Brzeciu Lit. rozstrzygnitej.

Podniós tam jak wiadomo Witod kwesty Lubicza i po-

piera baronów dajcych od ksit usprawiedliwienia si
i zoenia hodu koronie. Ksi Ziemowit mierteln zo-

ony chorob nie przyby, ale Janusz brat jego i synowie

jego byli obecni. Ksita ci pojmowali dobrze dla czego

zjazd wyznaczono w obrbie wadzy Witolda, to te uwa-

ali wszelki opór za niedorzeczno. Janusz zoy hod we
wasnem imieniu, synowie Ziemowita w imieniu ojca, który
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mia póniej osobicie go zoy. Ziemowit nie ratyfikowa

zobowiza synowskieb, mier bowiem (w pierwszycb mie-

bicach r. 1426) uwolnia dumnego ksicia od tej przy-

kroci.

Po mierci ojca, nie wiedzie za czyim wpywem^
synowie zmieniaj swe zdanie. Znalaz siq kto, który nie-

tylko praktycznie pocz ksitom wyuszcza ze skutki

hodownictwa, e lada szlacbcic polski bdzie ich móg zwa
wasalami itp., ale poda rad^, jakby mona prawnie omin
t nieprzyjemno, a rada ta wymagaa znajomoci teoryi

prawa, znajomoci tajemnic archiwum familijnego ksit.
Do e w skutek tych rad, udaj si ksita na dwór

Zygmunta Luksemburczyka^ bawicego podówczas w Wie-

dniu, zaopatrzywszy siq w dokument wprawdzie póniej-

szymi traktatami uniewaniony, ale autentyczny, na mocy
którego jeden z poprzedników ksicych wzi Mazowsze

w lenno od Jana, króla Czeskiego. Ksita zadali
od Zygmunta widymacyi tego dokumentu a uczynny król

nie odmówi tej probie. Byo to pod koniec Marca r.

1426 a wkrótce ju caa Polska wiedziaa o tem^ gdy
biskup Pawowski wyda mia królowi jakie ze listy

z kancelaryi ksicej, za co go ksita oddalili, skon-

fiskowawszy nastpnie jego dobra. Pawowski udaje si
ze skarg do króla Polski i do Witolda, którzy si za

nim ujli. Jagieo napisa do Zgmunta z wyrzutami , e
wbrew kezmarskiemu pokojowi wchodzi w konszachty z ksi-

tami mazowieckimi i odciga ich z pod hodownictwa

korony, a Zygmunt zmuszony jest usprawiedliwia si, ba

nawet zaprzecza insynuacyom gdy to wszystko miao hyc

loymysem. tylko zych ludzi. Synowie Ziemowita musieli na

dniu 8 Wrzenia r. 1426 zoy hod królowi a sdzi w tej

i innych jeszcze mniejszej wagi sprawach, jakie zachodziy

pomidzy koron a ks. mazowieckimi (jak w kwestyi dy-

misyi Pawowskiego), by Witold popierajcy gorco interesa

korony.
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Nie potrzebujemy dodawa^ e sprawa ta postawia

w zem wietle króla Zygmunta w obec Jagiey i jego ko-

rony. Nie bdzie to nas wcale dziwowa, jeeli w husyckiej

potrzebie lub tureckiej Zygmunta wyprawie Polacy nie grze-

sz zbytkiem entuzyazmu. Jeeli Zygmunt w skutek nowj
zmiany swej polityki rad by zaj Polsk wewntrznemi

sprawami, aby mu nie przeszkadzaa w husyckiej, to wnet

zobaczymy, jak wród wzrastajcej ztd nieufnoci korzysta

bd nieznani bliej ludzie^ siejc ziarna niezgody i wzmagajc
ten nieszczery stosunek pomidzy Polsk i Zygmuntem.

By on w istocie nieszczerym i dowodzi, e Zygmunt

koniecznie usiowa zaj Jagie jak wojn, jak tego

poucza sprawa modawska ^) a zarazem woosko-turecka,

któr po krotce opowiemy.

Na mocy traktatu szramowickiego zastrzeg sobie Zyg-

munta i wojewoda modawski na wypadek wojny z Tur-

kami ma mu osobicie przyj z posikami. Tymczasem wo-

jewoda modawski nie bardzo zdawa si zwaa na takie

zastrzeenia, lubo je porczy by król Polski, wzgldem
którego by w stosunku hodownictwa. Szczególniejsza, e
obecnie, kiedy pomidzy Jagie a Zygmuntem wzmoga si
nieszczero wskutek sprawy mazowieckiej, wojewoda Ale-

ksander wi si z wrogami Zygmunta. Byo to bowiem

w cigu roku 1426 (przed Majem) gdy Zygmuntowi donie-

siono, e niecny Aleksander wchodzi w zwizki z Raduem,

który z porki sutana Murada dziery Bessarabi czyli

„Ma Wooszczyzn", jak j te podówczas zwano. Pore-

dnio wic wchodzi Aleksander w przyjazne stosunki z Tur-

kami, wspierajcymi Radua przeciwko Danowi, innemu kan-

dydatowi na wojewodzistwo wooskie, którego w tym celu

protegowa król Zygmunt. To spowodowao Zygmunta i tak

ju niedowierzajcego królowi polskiemu^ e oskary woje-

wod Aleksandra o wykroczenie przeciwko artykuowi trak-

tatu szramowickiego i wezwa króla, aby albo przystpi do

uchwalonego na ten wypadek podziau Modawii^ albo te
surowo upomnia wojewod^ aeby ten nietylko od zwizków
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z Raduem odstpia ale nadto z nalecymi siq królowi po-

sikami do Braiowa przyby. Przyczem uprasza Zygmunt

Jagie, aby my ze swej strony przyobiecany piciotysi-

czny oddzia ku pomocy przeciwko Turkom przysa. Jagieo

wysa natychmiast Michaa z Buczacza^ starost halickiego,

do wojewody Aleksandra z upomnieniem, — a ten upoko-

rzywszy si, usprawiedliwia si ze swych z Radykiem nie-

rozsdnie uczynionych zwizków a nadto czyni zado naka-

zowi i przyobiecuje przyby Zygmuntowi z pomoc, celem

wsparcia Dana przeciwko Turkom. Zmiana ta w usposobie-

niu wojewody modawskiego moga by na rk królowi

Zygmuntowi, to te chcc z niej naleycie korzysta, upra-

sza ponownie króla, aby wojewoda ze swemi wojskami

i przyobiecane królewskie posiki na wito Jana Chrzciciela

stany w Turn-Se\ erynie, dokd na tyme samym dniu

i król Zygmunt nie omieszka przyby. Nadto uprasza on

i Witoda o posiki, a tak w listach do tego jako i do

króla pisanych szczególniejszy kad nacisk na to, e syn

lepego Turka uciek ode z niewoli i prosi, aby na gra-

nicach starano si go przytrzyma i napowrót wyda. Ów
Turek, bliej nam nieznany, musia by jak dostojn

i wielce wan osobistoci, moe jaki syn z olepionych

przez Murada wezyrów, skoro Zygmuntowi tak na jego

przyaresztowaniu zaleao, a jak si póniej dowiemy, na

wydaniu jego wielce mu zalee bdzie. Witold wprawdzie

danych posików nie da sam wojska potrzebujc, ale na-

lega na króla Jagie, aby skarci wojewod, gdy habby
byo, mówi on — aby hodownik Polski przeciwko chrze-

ciastwu knu zgubne zamiary, a nadto przyobiecywa wy-
da Turka, skoro go tylko przytrzyma na granicach. Wno-
si mona, e gównie wskutek nacisi^u Witoda nakaza
król Jagieo wyruszy zbrojnie samej wszake tylko szlachcie

ruskiej na pomoc Zygmuntowi.

Nakaz królewski ogoszony na Rusi zastaje szlacht

bardzo niechtn do zagranicznej i dalekiej wyprawy, a byli

i tacy, którzy go nie usuchali i pozostali w domu. Na czele posu-
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sznycb stan Janusz z Kobylan i poczywszy si z woje-

wod zdy do Braiowa. Tam atoli blisko dwa miesice

nadaremnie oczeliujc Zygmunta^ wracaj obaj do domu.

Pomimo daremnych trudów wyprawy i pomimo, e
w tyme roku z powodu Lubicza Witod w niebardzo ser-

decznych zostawa stosunkach z Jagie, popar on zamiar

królewski w ten sposób, e starcowi przybyo energii i po-

cign nieposuszn szlacht do odpowiedzialnoci. Barono-

wie atoli, którzy z powodu sprawy mazowieckiej niecht-

nem okiem patrzyli na Zygmunta a w czyci wraz z niepo-

susznymi dzielili niech do zagranicznej i dalekiej wyprawy,

poczli siq wstawia za rusk szlacht u króla jakote

u ksicia. Jagieo trwa w zamiarze ukarania jej, a Witold

w pocz<|tkach r. 1427 ostrzeg i uprasza baronów, aby sie

nadal nie wstawiali za nieposusznymi. Baronowie usuchali,

król kaza nieposusznych jako buntowników pochwytac

i bez rónicy stanu i godnoci zamkn w wizieuiu, dobra

za ich odebrano na wasno korony. Ale czy to wszystko

podoba si mogo baronom, których starania udaremni

w tym wypadku Witod, to znowu inne pytanie. Zaznacza-

jmy J6 tylko, jako materya do intrygi, z którego wrogowie

Witolda w Polsce nie omieszkuj skorzysta w stosownym

czasie i wród sprzyjajcych konfliktowi okolicznoci. Przy-

pomnijmy sobie, e nietylko pod tym wzgldem nalega

Witod na baronów, aby speniono jego wol. Bya wszake
kwestya myna i ustawiczne przypominania, aby przy dal-

szych rozgraniczeniach z Krzyakami postpowano wedug
ugody Grodzieskiej.

Król Zygmunt nie przyby w^prawdzie w r. 1426 na

oznaczony termin do Braiowa, by bowiem nadto zajty

sprawami czeskiemi, aby pamita o innych, ale przyby,

tame w Marcu 1427, spóniwszy si wic tylko o dziesi

miesicy na ow wypraw przeciwko Raduowi. Niedziwna,

e ju nie zasta w Braiowie wojewody, ani te Polaków.

Która to okoliczno me przeszkodzi Zygmuntowi do oska-"'

renia wojewody przed Jagie, jako tene nie stawi si
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z powinnym pocztem na wypraw^ i dania, aby jak to

sobie na ten wypadek zawarowano w traktacie, przystpiono

do podziau Ziemi Modawskiej. Zanim to nastpi, Zygmunt
dozna pod Gobcem klaski od Turków i przekona si o po-

trzebie sprowadzenia Krzyaków do uj Dunaju, aby bro-

nili wstpu wdzierajcym siq si Turkom, tembardziej^ e
pupil jego Dan dozna zwykego losu protegowanych przez

Zygmunta ksit i gowa Dana ma spa w tyme r. 1427

pod toporem kata na rozkaz Kadua przeciwnika. Sprawa
wooska jest i bdzie jeszcze materyaem niezgody i nie-

snasków pomidzy Jagie a Zygmuntem, a i z niej nie

omieszka w swoim czasie skorzysta Russdorf.

Zanim atoli o tem pomówi nam wypadnie, wspomnij-

my o trzeciej z rzdu sprawie jako materyale do intrygi,

o plotce prawdziwie potwornej ^), która w pocztkach r.

1427 targa saw ukoronowanej niewiasty a z ni i powagq
korony polskiej. Niewiast t jest matka Jagiellonów, ongi
ksiniczka kijowska, królowa Zofia. W Marcu tego roku

opakuje ona z królem strat syna Kazimierza, oddajc si
wraz z mem do zbytku alowi. Nie w tym stopniu ao-
wali dziecicia panowie koronni, pocieszajcy si zdrowiem

pierworodnego a nadto i t okolicznoci, e królowa znowu

tego roku okazaa si by brzemienn. Ale jacy nieznani

wrogowie rzucili wanie z powodu przytoczonej okoliczno-

ci bezczeln potwarz na królow. Z ust do ust przechodzi

rzucone oszczerstwo i przybiera potworne rozmiary. atwo-
wierno baronów wyzyskiwano równie haniebnem jak i caa
plotka kamstwem, e Witod, do którego moe jeszcze nie

dosza wie o potwarzy, podziela prawdziwo pogoski.

Dosza ona i to daleko rychlej tam dokd nasamprzód

bya przeznaczona, do uszu królowej. atwo sobie wyobra-

zi mona, jakie na niej wywara wraenie, tem bardziej,

gdy jak tego si dorozumiewa naley, doniesienie byo tak

sformuowane, e panowie koronni podziela mieli podej-

rzenia zawarte w plotce. Nie wiadomo w skutek czyjej do-

rady, do e wysya królowa list do Witolda ze skarg,
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jak haniebnie zostaa oczernion, ucieka si do jego rady

i wzywa pomocy, okazujc nawet ch zoenia przysig

oczyszczajcej, gdyby tego wymagaa potrzeba. Jakkolwiek

dotkna bolenie ksicia ta skarga, to bardziej zdawa si
on by zdumionym, i taka potwarz znalaza posuch po-

midzy senatorami polskimi, jak to byo wyraono w licie

królowej. Ale jako m czynu, napisa wnet do senatorów,

aby haniebnej tej potwarzy nie dawali wiary, gdy jest ona

bezczelnem kamstwem i uprzedza ich, aby zechcieli wspó-

pracowa nad tem, aby królowa moga si oczyci z ha-

niebnie przypisywanej jej winy.

Tak dziaa m czynu, sprawiedliwy i energiczny

ksi, nie wiedzc moe ani si spodziewajc, w jak trudne

i dwójznaczne móg wej pooenie, chcc ratowa honor

królowej niewiasty od habicej potwarzy. Ale Witold cho-

cia przewidywaby tego rodzaju ewentualno, sdzimy
stanowczo, e ani na chwil niezawahaby si ratowa czci

sabej niewiasty i honoru rodziny, której by tak blizkim

czonkiem. To te ci, którzy potwarz rzucili, obmylili plan

jej dokadnie, wiedzc jaki przebieg wemie brudna sprawa,

w któr Witolda koniecznie wmisza naleao, a jak si

dowiemy, o niego gównie chodzio.

Przypomnijmy sobie tylko, e Witold pozostawa pod-

ówczas w nieporozumieniu z Jagie, e nawet baronowie,

drobne wprawdzie, ale zawsze ku niemu ywili ale. Jake
tedy móg sobie postpi Witold, aby nie obudzi podej-

rzenia ze strony Jagiey i nieyczliwego mu stronnictwa

w Polsce, aby nie wywoo pytania azali szczerze dziaa

i w istocie ocalenie czci królowej ma na celu, czyli te chce

tylko wj stawi królow na hab i obmow, bdc wedug
pogosek na ni troch zagniewany, jakie to pogoski wedug
relacyi Dugosza rzeczywicie nastpiy. Probie królowej

nie wypadao wszake odmówi a zwoa znowu króla

i senatorów polskich na narad coby czyni naleao, do

tego brakowao waciwego powodu, gdy potwarz podawano

sobie X ust do ust pod najwikszym sekretem i oskaryciela
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brakowao. e te nikt nie wyjawi, z których ust potwarz

po raz pierwszy wysza i e nikomu na myl nie przyszo

zama sekretu i wyjawi ndzników. Ci co potwarz rzucili>

wiedz z praktyki, e o to nie b^d si robi poszukiwania

które gdyby nawet przedsiwzito, nie doprowadziyby do re-

zultatu i nie wykryy rafinowanych zbrodniarzy. Wszake
pod zarzutem podobnej winy pozostawaa bogobojna królo-

wa Jadwiga, jej nastpczyni Anna Cylejka !

Nastpny krok Witolda^ o którym mamy opowiedzi,
obudzi podejrzenie króla, który bawic pod ten czas na

Rusi móg nawet nie wiedzie jeszcze o potwornej plotce.

atwo bowiem przypuci^ e nikt z otoczenia królewskiego,

chociaby nawet ju plotka dotara bya na Ru, nie omieli

sie jej królowi udzieli. Mniejsza atoli o to^ dowiaduje siq

on o niej od Witolda, ale w sposób niekoniecznie napeni
go mogcy otuch, e ksi szczerze dziaa. Witod bo-

wiem, tak opowiada nam Dugosz, opowiedziawszy skarg
królowej, wymóg na Jagielle, aby siq z nim na dniu

14 Wrzenia zjecha w Horodle, dla zaradzenia szerzcym
si wieciom i obmowom i padajcej tak na królow jako

i na króla niesawie. Zapewne, e przeciwko temu nie mia
król nic do zarzucenia, lecz skoro Witod dowodzi potrzeby

zjazdu, e ze wzgldu na zgrzybiay wiek króla plotka,

gdyby nie zaradzono temu, moga coraz bardziej siq rozsze-

rza, to przyzna naley, e argumentacya taka moga siq

podejrzliwemu królowi nie podoba.

Na zjazd w Horodle sproszono tych tylko senatorów,

którzy, jak to Dugosz donosi, potakiwali w zdaniach ksi-

ciu, mielszych za wykluczono, aby nie czynili adnych
przeszkód. Sdzi naley, e Szafraców nie byo przy obra-

dach horodelskicb, które si zreszt odbyway w tajemnicy

i o których przeto mao co wiemy. To tylko pewna, e
uchwalono, aby królowa zoya oczyszczajc przysig, co

te pod sam koniec tego roku nastpio, po powiciu trze-

ciego syna przez królow. Nadczemkolwiekby tam atoli obrado-

wano, niepodobna zaprzeczy, e mówiono o kwestyi bardzo
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draliwej i srodze echtajcj ambicy króla, a Witold, tem

wanie, e mimowoli przyj na siq rolq oskaryciela i roz-

trzsa szczegóy potwarzy, odgrywa bardzo dwójznaczn

rol. Dugosz susznie sdzi, e Jagieo nie wiedzia coby

mia o Witoldzie pod tyra wzgldem sdzi, dziaa li on

szczerze lub przeciwnie. Donosi nam dalej Dugosz, e Wi-

told mia podziela prawdziwo podejrze rzucanych na

królow, czemu zaprzecza ton listu wystosowanego w tym

przedmiocie do senatorów polskich. Ostre atoli uchway
zapade w Horodle, które on równie poszczególnia, zdaje

si potwierdza ta okoliczno, e pomidzy wymienionymi

w jego relacyi dworzanami królowej, znajdujemy jednego

Jana Krask, którego jak to zkdind wiemy, kaza król

w istocie osadzi w wizieniu a w par lat póniej wypu-

ci na wolno^ co Witolda mocno obarczy miao.

Rzucamy zason na t zakulisow spraw, wykazu-

jc, e ci, którym na skutkach jej zaleao, nie wzdrygaj

si naruszy czci sabej niewiasty, aby tylko osign celu.

Cel ich uwica chociaby naj potworniej s/.e rodki; konsta-

tujemy go : oto Jagieo pocz by bardziej draliwym i po-

dejrzliwym wzgldem Witolda a podejrzliwo ta udziela si

pomao i panom koronnym. O królow tu nie chodzi, ona

na trzecim pawie ; zmya potwarz przysig oczyszczajc

jak ongi Jadwiga, ale ani król, ani baronowie nie mogli

by wdziczni Witoldowi, e plotka skutkiem zaproponowa-

nego przeze zjazdu nabraa habicego koron rozgosu,

tak e narodziny trzeciego z rzdu Jagiellona nie rozbudziy

w Polsce wesooci. Moemy na miao sdzi, e owi mielsi

senatorowie, nie wezwani na zjazd, poczli sarka z tego

powodu, e obecnie wszelka wadza królewsiia i wszystkie

sprawy zdaway si spoczywa w raku Witolda a mao
z malkontentów byo takich, którzy, jak Dugosz, dodawali

,

e dziao si to w skutek wielkiej energii ksicia a wicej

jeszcze w skutek uczciwego sposobu mylenia szlachetnej

i wspaniaej duszy, tych wrodzonych przymiotów, które
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przystay wielkiemu i znakomitemu ksiciu. Szafraiicy ina-

czej sdzili.

YIII.

Rola Russdorfa. — Opinia w Polsce o Witoldzie. — Witold
nakania mistrza do obioru terminu. — Posowie zakonu wioz
do Litwy podarek Danaów. — Król odmawia Witoldowi wr-

czenia kompromisu.

Nie potrzebujemy dodawa, e tak zawite i draliwe

kwestye jak mazowiecka, modawska, jak wreszcie królowej

mogy by wcale podanemi od krzyaków, o których pra-

wie zapomnielimy, zajmujc si opowiadaniem wypadków
w okolicach tak dalece odlegych od Malborga. Ani przez

myl, sdz^, nam nie przeszo, eby w tych kwestyach mia
odgrywa jak tajemnicz rol mistrz Russdorf. Wszake
i nie wypadaoby szlachetnemu zakonowi, speniajcemu

zaszczytn missy, macza r^ki w kale, dla tego te mistrz,

pilnujcy spraw zakonu w Malborgu, zdaje siq o niczem

z tego nie wiedzie.

Natomiast pilnuje on sprawy wiecznego pokoju, tak

e zdaje si by tylko ni zajty. Bo. e tam jaki z kom-

turów zakonnych, np. Toruski, pod sekretem skamie przed

którym z dygnitarzy królewskich np. którym z Cioków,

jako Witold w obec mistrza sekretnie podejrzywa prawo
dzieci królewskich, to przecie o takich rzeczach nie potrze-

bowaa wiedzie wita dusza, ani j tak paski dowcip jego

podwadnego obchodzi. Russdorfa obowizuje tylko to, co

komtur na mocy instrukcyi wydanej z kancelaryi zakonu

powie, nie za plotka, która siq przypadkowo temu z ust

wymkna. Zreszt obchodzi Russdorfa tylko pokój wieczny,

a zjazd okoo Drezdenka spez, jak wiadomo, w Maju t. r,

(1427) na niczem.

Wnet po owym nieudanym zjedzie pieszy poufnik

mistrza, znany nam ju Fochs, do Litwy i tajne jakie
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sekreta powierza ksi(^ciu. Nie zostay po nich pimienne lady

ostrony zakon zaatwia tajemnice ustnie; list za Witolda

z pierwszej poowy Czerwca ^), w którym tene dzikowa
za nie mistrzowie równie jak i odpowied potwierdzajca

ze strony Russdorfa prawdziwo tego co Fochs powiedzia,

znikny, lecz nie bez ladu, nie przechoway si tylko w ar-

chiwach. Trudno pomimo to na pewno odgadn, jaki to

waciwie by sekret Fochsa; nie bodziemy atoli sdzili,

aeby nim bya wyraona ksiciu rado z powodu jego

wyzdrowienia, lub jaki podarek, lub jakakolwiek inna

drobnostkowa sprawa. Natenczas bowiem nie wyraaby si
Witold w licie z 22 Czerwca z Midzyrzecza datowanym,

jako go mocno zadziwia, aby to, co mu Fochs powiedzia,

miao by prawd. Dziwnem si atoli wydaje, e wanie
podtenczas oszczercze podejrzenia rzucone na królow wzma-

gaj si w Polsce, wywoujc ogólne zgorszenie, a co wa-

niejsza dla potwarców — podejrzenia ku Witoldowi.

Gówniejszym pozornie przedmiotem od owego sekretu

byy skargi Kussdorfa na upór Polaków. Przypominamy

sobie, jak je Witod pilnie i z przejciem sucha, jak wy-

raa przed mistrzem ubolewanie i ch zaradzenia zemu,

jak czsto owiadcza gboki al Jagielle, e z winy Polaków

sprawa pomimo zarcze królewskich, pomimo dokumentów

pieczciami obojga ich stwierdzonych tak niegodnej doznaje

zwoki.

W Polsce, zda si, zupenie przeciwny skutek wywie-

ray usiowania Witolda. Tam to gniew i oburzenie prze-

ciwko zakonowi, drwicemu widocznie z usiowa korony,

dochodzi kulminacyjnego punktu. W Polsce obwiniano zakon

nietylko o udaremnianie owych prób zjazdowych celem rek-

tyfikowania granicy, ale take i o umylne przeszkadzanie

w wyznaczeniu jej ze strony Nowej Marchii. Jak ju bo-

wiem wiemy z poprzedzajcego król Zygmunt nie odmawia
na proby Jagiey w tym celu wysa swoich penomocni-

i

ków z czego korzystajc król zgodzi si na termin i miej-

sce w sprawie wyznaczenia granicy od Nowej Marchii. Mia
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on wypa w lecie t. r., jako wkrótce po nieudaym zje-

dzie z krzyakami. Penomocnicy tak Zygmunta tak i Jagiey
zjedaj si — wszystko idzie dobrze ^), porozumiewano

si szybko, gdy w tem przybywaj posowie Russdorfa za-

pewne celem poinformowania penomocników Zygmuntowych;

rozpoczy si nieporozumienia i obustronne komisye roz-

jechay si bez zaatwienia sprawy. Polacy obwiniaj zakon

jako jemu maj zawdziczy, e rozgraniczenie nie przyszo

do skutku; uznano za stosowne oskary mistrza przed Wi-

toldem, a co wiksza, aeby zaradzi sprawie nigdy zako-
czy si nie mogcej, pocza szlachta wielkopolska burzy
si na improwizowanych w tym celu zjazdach ^). Ta okoli-

czno wpywa pono najbardziej^ e król wyznacza zjazd

w Nowym Korczynie 15 Sierpnia odby si majcy, a miano

tam obradowa wanie nad rodkami majcymi zapobiedz

ociganiu si zakonu w wykonaniu pokoju melneskiego.

W Wielkopolsce gorca krew szlachty zakipiaa dz wojny
przeciwko krzyakom.

Mistrz Russdorf, jak gdyby tego tylko pragn, spo-

kojn ukada min, cieszc si w duchu z dojrzewajcego
owocu swoich zabiegów.

Oto w Polsce, z powodu znanych nam ju spraw,

mno si i wkorzeniaj podejrzenia przeciw wielkiemu

ksiciu. Moemy si dorozumiewa, e obojtne traktowanie

przeze skarg polskich, a co gorsza wymówki z tego po-

wodu czynione królowi, podsycay tylko nieufno i mnoyy
w Polsce obóz jego przeciwników.

I jake bowiem móg Witold szczerze si zaj tak

drobn spraw jak bya rektyfikacya granic polsko-pruskich,

gdy on by ca dusz zajty prawdziwie wielkiemi dzie-

ami litewskiemi. Wanie podówczas odbywa on olbrzymi
sw rusk spraw *), do której od miesicy ju czyni przy-

gotowania, (Lipiec i Sierpie r. 1427). Z tego to powodu,
jak z jednej strony naciska na Polaków, tak z drugiej

przeciwnie schlebia on zakonowi podarunkami i uprzejmy-
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mi listami, starajc si^ tera przynajmniej zapobiedz moli-
wemu konfliktowi.

Russdorf pojmowa sytuacy. „Sto mil byem za Smo-
leskiem pisze do uszczliwiony Witold dnia 14 Sierpnia-),

a zostawiajc kraje Moskiewskiego w. ksicia po lewej r^ce,

kierowaem si ku wschodowi soca. Tam to spotkali nas

z powitaniem ksita Perjastawscy, Brascy, Nowosielscy

wraz ze sweuii dziemi, ksita i ksina wdowa Odojew-

scy^ ksita Wrotyscy itd._, którzy nam wszyscy zoyli

hod, zaprzysigajc wierno i posuszestwo." Bya to

olbrzymia wyprawa bez rozlewu krwi i szczku ora bo-

jowego. Witold wyznacza granice Litewskie na wschodzie

i godno protektora maoletniego syna córki jego a wielkiej

ksiny Moskiewskiej, bya mu w tym celu pomocn, naka-

zywaa bowiem uszanowanie i powolno, zarówno jak na

to wpyway olbrzymie i nieprzeliczone jego hufce, skada-

jce si z caej rzeszy ludów, któr we wzorowym porzdku
utrzymywa karny jego miecz i genialny umys.

Russdorf chocia pozornie zda si obojtnym by wzgl-

dem wyprawy Witoldowej, chocia pali kadzido przed ksi-

ciem z powodu jego tryumfów, w gruncie rzeczy jest m
bardzo zajty. Nie nadaremnie wysa on z Witoldem Hen-

nego, znanego i lubianego trefnisia, który obok trefniosiostwa

móg mie i inne specyalne zadanie do wykonywania. Tre-

fnisie pod owe czasy s w istocie nietylko dowcipni , ale

i rozsdni ludzie, jak ich Szekspir maluje, a nasz Henn
umia wybornie kreli depesze *^), donosi swemu panu mi-

strzowi o szczegóach wielKich czynów swego pana Witoday

a z relacyi tych wytryskiwa czsto rymowany i nierymo-

wany dowcip i uderzaa wielka znajomo ludzi i stosun-

ków. Witold lubia dowcip a bardziej jeszcze dowcipnisiów

i Henn od niejakiego czasu do czsto towarzyszy ksi-

ciu w jego wyprawach. Podczas zeszorocznej wyprawy

Pskowskiej obrazi by jakim za miaym dowcipem ksicia,

za co otrzyma policzek. Oczywista, e nie wzi to za kar,

lecz raczej za pasowanie go na rycerza, zwaszcza, e stao
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siq to podczas wojennej wyprawy. Dla czego te zawezwany

tego roku stawia si Henn w penym rycerskim stroju.

Witod zdziwiony z powodu stroju trefnisia, zapytuje o po-

wód i nakazuje mu przybra strój btazeski. Henn zasiania

si tem, jako go ksi raczy przecie pasowa na rycerza^

policzkiem tylko — koczy Witod i grozi Hennemu, e mu
sprostuje krzyw z natury gb za pomoc podobnego ude-

rzenia z drugiej strony policzka, skoro nie przywdzieje szaty

bazeskiej. Ja jej z sob nawet nie przywiozem, odpo-

wiada Henn, ale ksi wyda rozkaz^ aby mu j natych-

miast sporzdzono. Henn przysta stawiajc jednakowo
warunek, e przedpoudniem bidzie rycerzem, popoudniu

zmienia toalet i spenia bdzie powinnoci trefnisia, na co

ksi przysta.

Dowcipni ten mia, jak widzielimy, przywilej drwienia

sobie z ksicia, a nie wiemy azali nie w celu podranienia

ambicyi ksicej zmierzay jego dowcipy, to pewna, e
„kurka," jak go z powodu jego niemieckiego imienia na-

zywa Witod, zdawa mistrzowi dokadne relacye z wypraw
Witodowych, i e nietylko dla rozrywki ksicia bawi na

Litwie.

Król i Szafracy; lubo nie wiedz o sposobach jakich

w tym celu uywa zakon domylaj si, e krzyacy

usiuj wszelkimi sposoby wszczepi nieufno ksicia do

Polski. Protektorat jakim Witod otacza zakon, bronic

jakoby jego interesu, wszczepia w nich zapewne nieraz ju
sekretnie powierzan sobie myl^ e krzyacy strasz ksicia

rozwielmonieniem si Polski i e ksi niejako z powodu
zazdroci stara si j pognbi^ nie pozwala jej wzrasta

i rozszerza granic, sam za z pomoc Polaków rozszerza

granice Litwy. Takie zdania o Witoldzie upowszechniaj

si podówczas w Polsce, gdzie król i Szafracy do nie-

chtnem okiem patrz na jego wojenne wyprawy ').

Witod postpowaniem swem zdaje si usprawiedliwia

dorywcze te sdy, które niestety i do potomnoci przeszy.

On bowiem nie przyjmuje skarg królewskich w równy sposób.

Ostatnie lata Witoda. 7



— 98 —

jak je uwzgldnia, skoro mu mistrz skarga na Polaków

przyle. Odpowiada on wprost królowi, ^) jak na to, e
krzyacy przeszkodzili zgodzie z komisarzami Zygmunta

przy rozgraniczaniu od Nowej Marchii, „e król raz ju
uwolni zakon od tej sprawy, pocó wic go obwinia o ja-

kie kabay w rzeczy, która jest mu obc. Jeeli pomidzy
królem a zakonem istniej jakie rónice, to niechajby je,

wedug ukadu grodzieskiego, zaatwili sdziowie polubowni,

gdy komisarze zaatwi ich nie mog. Dla czegó król nie

koczy raz przecie sprawy? Jak najgorcej doradzam, aby

ci polubowni sdziowie zaatwili sporne kwestye^ i aeby
król zakonu z powodu Marchii nie obwinia".

Zapewne, e ten hardy ton listów Witodowych do

króla, a kopie ich przesya ksi mistrzowi w dowód jak

gorliwie pracuje w interesie pokoju i zakonu, móg si

bardzo podoba w Malborgu. Nie zadziwi nas^ skoro do-

damy, e tak czue i czynne protektorstwo ze strony w.

ksicia byo w stanie napeni Kussdorfa pewn doz zau-

fania we wasne siy, tak e zdaje siq nie obawia gronej

miny Polaków. Przeciwnie on ich pono wyzywa siq zdaje,

gdy sn nie bez tajnego nakazu ze strony mistrza, sotys

Nowej Marchii kae zrba most polski nad Draw i zrzuci

go w rzek. ^) Skutek majcy by zapomoc tego rodka

wywoany nastpuje. Polacy woaj na gwaty król Jagieo

apeluje do Witolda, a Witold z walnej swej wyprawy od-

powiada agodzco, aeby tak drobne nieporozumienia od-

dano do rozstrzygnicia owym sdziom polubownym, co

tylko podrania króla i Szafraców.

Ale gdy w Polsce z powyej wyuszczonych powodów

stronnicze i subjektywne sdy wydawano o Witoldzie, to

jednakowo mistrz, któremu na takowych jak najmocniej

zaleao, nie udzi siq co do powzitego zdania o chara-

kterze ksicych planów. Pojmuje on dokadnie stosowane

do sowa listów Witodowych,^^) jako ksi w penej wie-

rze pragnie i chce dotrzyma artykuy pokoju wiecznego

a i króla Jagie do dotrzymania nakania bdzie. Zanadto
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jest on domylny, aby nie czu, e Witold lubo go prote-

guje i zastania w obec Polaków, daje mu niejedaokrotnie

pozna, aby nie naduywa dobroci ksicia. Z drugiej znowu

strony przekona on si, i to nie raz tylko, jak wielce po-

trzebnym sta on si Witoldowi i ile ksiciu na przyjani

i pokoju ze strony zakonu zaley. Czuje on, e ambitny

ksi, ju to dla wypraw swych, ju to e sam wdnl sie

w sprawy pokoju, nie dopuci do zerwania dziea, i e lubo

dostrzega machinacyj zakonnych, patrzy na nie przez palce

niejako i nie dozwoli, aby mu Polacy krzywd wyrzdzili.

Co wszystko rozwaajc, postanawia Russdorf podwoi
ostrono w dziaaniu nad dalsz intryg i uzbroi sie

w cierpliwo i wytrwao, na czem zreszt witej duszy

nie zbywao. Czy móg si zreszt udzi Russdorf co do

istotnej yczliwoci ksicia dla zakonu, gdy wanie w tym

roku za przyczyn jego zakon Inflancki musi wej w kon-

flikt z Pskowianami. Wprawdzie Witold uprzedza mistrza, ^"^j

i Pskowianie maj zamiar nowo przez Inflantczyków na

Dwinie zbudowany zamek zburzy, ale zakon nie by znowu

tak naiwnym, aby si nie domyla za czyim wpywem
podniesiono ten zamiar. Witod wszake podejmujc wy-
praw w gb krajów ruskich potrzebowa mie boki za-

bezpieczone, wszake on w zeszym roku ju stara si,

lecz bezskutecznie, wcign zakon do wojny z Pskowia-

nami, ^^)

We Wrzeniu t. r. nastpi zjazd Witolda i Jagiey
w Horodle, gdzie^ jak ju nam wiadomo, traktowano w dra-

liwej sprawie potwarzy, rzuconej na królow, przyczem

Witod narazi si na nowe podejrzenia tak ze strony króla

jak i niechtnej mu partyi kanclerskiej.

Obradowano tame i w sprawie sporów z zakonem,

przyczem król atwo powzi przekonanie, i Witod, jak to

mu Szafracy czstokro prawili, wicej sprzyja zakonowi

anieli Polsce. Witod bowiem nakania go wszelkimi spo-

soby, aby zda spory na polubownych sdziów, na czem

w kocu stano, ale w tak dobitny sposób, i król uczu
7*
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nacisk ksicia, skoro si nawet zdecydowa napisa do ma-

jcych by na t godno wybranymi, aby dla lada drob-

nostki, jak to siq dzia zwyko, nie zrywali zjazdu i rzecz

do koca doprowadzili. W tym duchu stara siq Witod
przymówi i do mistrza, ale w jak delikatny sposób. Oto

opowiada on mu szczegóowo^ ^^) jak zniewoli króla do za-

do uczynienia swej woli! Wyznaczono mistrzowi trzy

termina do wyboru na zjazd owych sdziów, a pierwszy

z nich przypad na dzie I-go Stycznia r. 1428. Witod
spodziewa si pomylnego koca sprawy i jedzie z królem

do Litwy.

Russdorf i na taki obrót rzeczy jest przygotowany.

Obawiajc si, aby go ofiarami ze strony Polski, pozosta-

jcej pod naciskiem Witolda, ^^) nie zmuszono do cakowi-

tego dokoczenia dziea pokoju, stara si poplta spraw
i jakby od niechcenia i niewiadomoci pomisza szyki

braci Gedyminowiców.

Ku temu zmierzajc celowi wysya on Fochsa na.

Litw, który te pod koniec Padziernika stan w Kownie.

Nie wiemy azali i tym razem nie przynosi on tajemnic

z sob, któreby starego ksicia wprawi mogy w zdumienie.

To tylko pewna, e przedoenia jego wyrachowane byy
na to, aby pod pozorem niewiadomoci o uchwaach w Ho-

rodle zapadych/^) za porednictwem nowego projektu zgody,

udaremni ich wykonanie. Fochs przedkada Witoldowi, ^^)

i mistrz pragnc, aby nie mogce si nigdy skoczy spory

graniczne doszy do koca, chce wysa penomocników do

Litwy, zanim jeszcze król odjedzie, dajc mu przez to nie-

jako do zrozumienia, i yczyby sobie, aby sprawa pod

okiem ksicia w Litwie si zakoczya, aby ksi by nie-

jako rozjemc sporów granicznych zakonu z Polsk.

Nie potrzebujemy dodawa, jak wielce uj sobie mistrz

Witolda, przymawiajc do jego dumy i echtajc ambicy.

Witod móg pragn, aby rozstrzygn spraw, któr na-

daremnie stara si wzi w swe race. W tej chwili po-

echtana jego ambicya przebacza nawet winy i nie widzi

I
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wraz i matactw zakonu a tern mniej zasadzki. Witod jest

obecnie przekonany o prawoci i szczeroci mistrza, dla

tego, e przez zoenie w r^ce jego sdu robi mu niezwyky
zaszczyt, honorowa go. Nie tajc uciechy z pooonego
w nim zaufania odpowiada Witod mistrzowi, i mu pozo-

stawia do wyboru wysa swoich sdziów polubownych na
granic polsk (jak to si z listu, który go jeszcze nie do-

szed dowie) albo, jak to mistrz obecnie proponuje^ moe
ich wprost wysa do Litwy. Gdyby ten drugi projekt

zdawa si mistrzowi by odpowiedniejszym, on (ksi),
który obecnie bdzie na Litwie, dooy wszelkiego starania

i wszystko powieci, aby zakoczy raz przecie sporne

kwestye. Trosk, starania, funduszów, sowem wszystkiego

nie bqd na ten cel szczdzi, zarcza mistrzowi Witod,

zechciej tylko kochany mistrzu szybko si zdecydowa, czy

wyszlesz swych sdziów na granice Polski, czy te do nas

na Litw.

Mistrz nie wyczekuje tej odpowiedzi, on dobrze wie

czego si mia spodziewa po takiem przemówienia do am-

bicyi ksicia. Po wysaniu Fochsa otrzymuje ów list

o uchwale w Horodle powzitej i aby jeszcze bardziej

przekona Witolda, jak szczerze pragnie koca sprawy,

wysya w cwa za Fochsem owiadczenie, i dowiedziawszy

si o postanowieniach horodelskich, chtnie przystaje na
termin zjazdowy na granicach Polski i wybiera pierwszy

t. j. dzie pierwszego Stycznia.

Na drugi dzie po przybyciu Fochsa otrzymuje Witod
to nowe owiadczenie mistrza. ^^) Wyraa mu tedy serdeczn
rado z powodu jego ochoty do zgody z królem i powtarza,

aby mu odpisa, na co si ostatecznie decyduje. Kussdorf,

który móg si spodziewa takiej odpowiedzi, uwiadamia
wojewod poznaskiego Ostroroga, który mia by peno-
mocnikiem króla do traktowania z zakonem przed czteroma

sdziami polubownymi, e wybiera termin I-go Stycznia na

granicach polskich. Do Witolda za pisze cakiem odwrotnie

a mianowicie, i wysya do posów do Litwy, co te na-
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tychraiast uskuteczni. Oczywista, ^>e musia przed Ostroro-

giem odwoa termin zjazdu i zasania si Witodem, sprawa

sie wikaa, Polacy nie wiedzieli na czem stoj, a co naj-

gówniejsza, ju i tak wkorzenione podejrzenia wzgldem
Witolda mog swobodnie wzrasta i szerzy si w Polsce.

O tern wszystkiem nie wie jeszcze król Jagieo, który

pod ten czas wyjecha by z Kowna do Pogi, aby obaczy
niewidziane przeze morze. Dowiedziawszy siq po powrocie

od Witolda, e do Litwy ma przyby poselstv/o krzyackie,

nie chce nawet na razie o tem sysze. Podejrzywajc zakon

o matactwa i wykrty a zniecierpliwiony ju i tak wielce

uwaczajcem jego powadze przewlekaniem sprawy grani-

cznej , odpar wrcz Witoldowi ^^): obraem ju termina

w sprawie uregulowania granicy, wysza tam czteru z mojej

rady, jak sie na to zgodziem, a skoro sprawa w ten sposób

nie zostanie zaatwion, natenczas bqd wiedzia jak mam
sobie postpi. Mia te Witold wiele trudnoci do poko-

nania^ gdy stary król okazywa nadto wojownicze usposo-

bienie wzgldem zakonu, ^^j upierajc si, e tylko pod wa-

runkiem ustpstwa ze strony zakonu poowy rzeki Noteci,

rad zakoczy ca spraw na Litwie. Witold przyobiecuje

nakania mistrza do ustpstwa, wyuszcz jako do wojny
nie ma powodów, listami mistrza dowodzi szczerych jego

chci, sowem, zdaje si pracowa nie tyle w interesie swej

wyprawy, któr na przyszy rok na Wielki Nowogród mia
przedsiwzi^ ale raczej jako wdziczny zakonowi za poo-

one w nim zaufanie ksi, który rad bdzie zakoczy
dzieo pokoju. Niedziwna, e król ustpi i zgodzi si na i

i)rzyjcie posów. Bawicy podówczas na dworze ksicym
^

krzyak Andrzej, donosi natychmiast o tem wszystkiem

swemu mistrzowi.

Doniós mu o tem i ksi, ale w innym zamiarze

a mianowicie, aby go nakoni do ustpienia królowi po-

owy koryta rzeki Noteci, czego si król tak wielce napiera.

Chcc mu jeszcze wyraniej da do poznania ch sw,
kae on owiadczy mistrzowi, ^^) i dziwi go to, e mu



103

mistrz adnego podarunku nie przysya w dowód przyjani,

niechaj go odmierzy pidzi tylko, mówi on, a ja si mu
odpac okciem. Ksi obiecywa hojnie wynagrodzi po-

darunek ustpstwa i sdzi, e ma prawo liczy na wzdzie-

czno ze strony Russdorfa.

I rzeczywicie mistrz wybra ju miar na podarunek

zanim si jeszcze o brzmieniu sów Witodowych dowie-

dzia. Nie zgrzeszymy przesad skoro powiemy, e posowie

zakonni, wielki szpitalniczy^ komtur z Bagi, dwaj rycerze

i dwaj burmistrze zakonu, przynosz do Litwy podarunek

Danaów. Przybywaj oni pod koniec pierwszej poowy
Grudnia, lecz nie z danem ustpstwem.

Instrukcye tych postów byy tak uoone, i okazyway
jako zakon przenosi i wyej ceni ksicia anieli króla, aby

tym sposobem z lekka dotkn ostatniego, poczem wedug
skutków tej dyplomacyi monaby im byo dziaa. 2') Uroczyst

tedy legacy odprawili oni w taki sposób, i nasamprzód

zwrócono si do Witolda samego, póniej dopiero do obojga

t. j. do króla i ksicia. Ksiciu dzikowano w penych po-

kory sowach za jego starania i trudy podjte okoo uko-
czenia spraw spornych z Pojsk, upraszajc, aby nie wierzy

w skargi jakiemi zakon oczerniaj Polacy i przedkadano

yczenie zakonu, pragncego, aby decyzya i sd nad

spornemi twestyami granicznemi odbya si tu, w obe-

cnoci króla i ksicia ; w kocu oznajmi no^ i mistrz nie

mogc dziaa przeciwko prawnym dokumentom zakonu,

nie moe ustpi poowy Noteci i dlatego gotów jest nawet

obesa termin pierwszego Stycznia na granicach Polski.

Teraz dopiero zwrócono si do króla i do ksicia

i liczne przedoono punkta to prób, to skarg naprzemian,

a miay one dowie, i wina zwoki w wykonaniu pokoju

wiecznego nie ley po stronie zakonu, lecz po przeciwnej.

Nadto owiadczaj posowie, i mistrza codziennie dochodz
ostrzeenia o zbrojeniach si Polaków ; nie do na tem,

Polacy w kuryi pracuj nad szkod zakonu, jak w sprawie

Gdaska i t. p., sowem, pragn zguby zakonu.



— 104 —

Oczywista^ e zakon pomimo tych dosadnie zestawio-

nych i dokumentami popartych zaale wyraa gotowo
zado uczynienia warunkom pokoju wiecznego jako te
ugody grodzieskij. Udana ich rezygnacya ustpuje miejsca

ufnoci w sprawiedliwo, skoro przypominaj oni królowi,

jako niedawno poleci owiadczy mistrzowi, i gdyby Jego

uszu dosza jaka pogoska, skutkiem której podniósby wt-
pliwo co do dotrzymania pokoju wiecznego ze strony

Polski, aby temu mistrz nie wierzy. To te i zakon ze

swej strony ufa, e pokój trwa bdzie i pragnie, aby sprawa

sporna obecnie w Litwie siq zakoczya.

Zaiste trudnoby byo okreli jednem sowem czego

waciwie daj krzyacy, tak niejasne i nieokrelone s
ich instrukcye. Nie wtpimy, e król po wysuchaniu po-

sów zapyta Witolda : pocó waciwie oni przyszli
;
poowy

Noteci nie chc ustpi, a by to wszake warunek mój,

pod którym zgodziem si ich przyj, oskaraj mnie tylko

i widocznie szukaj wykrotów. Sdzi naley, e król na-

lega, aby krzyacy ustpili, wiemy bowiem, i posowie

zaopatrzeni byli w dokumenta Waldemara i inne nadania

i przywileje, dowodzce jasno, e caa rzeka naley do za-

konu wraz z Drezdenkiem, którego w aden sposób ustpi
nie mog. Russdorf jeeli zaopatrzy kaza swych posów

w pergamina, to tylko na to, aby udaremni dania króla.

Niewtpliwie i Witold zadawa sobie pytanie, czego

waciwie daj krzyacy a sdzi mona, e dopatrywa

si poniekd tego o co mistrza podejrzywa król, to jest

o now zwok i o krtactwo. Zapewne, e nie w tej mierze

jak król, ujty by bowiem pochlebstwem i udanem zaufa-

niem przez posów wyraonem. Nadto sytuacya jego nie

nie pozwalaa mu na zupene podzielanie królewskiego sdu,

to zawiodoby chyba do wojny z zakonem, której sobie nie

yczy, a urazioby ambicy i dum jego, gdy nie móg on

dla w gruncie rzeczy bahych powodów zrywa dziea po-

koju, na wykonaniu którego nietylko, e mu wielce zale-

ao, ale ku czemu powica trudy i prace^, nie szczdzi
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zachodów i nakadu, przez przeszo ju cztery lata. Witod
musia stara si(^ o pogodzenie stron i uwzgldnia, e slioro

mistrz nie oddaje poowy Noteci, to czyni to na prawnej

podstawie dokumentów, e skoro zwala win na Polaków

dowodzi prawdziwoci swych skarg, e skoro w kocu od-

wouje si do zaufania ksicia i da, aby sprawa zako-

czya siq w jego domu, nie czyni tego z prostej tylko

grzecznoci.

Bd co bd ksi nie czyni tego bez gbokiego
namysu, skoro stara siq obecnie rostrzygnicie caej sprawy

chwyci w swe donie. Dwa razy próbowa on zaagodzi

j, bezskutecznie; raz w Wielonie i powtórnie na zjedzie

grodzieskim — uchway atoli tych zjazdów miay, wedug
jego widzenia rzeczy, te wady, e polecano ich wykonanie

komisyom^ dajc obu stronom sposobno do wykrtów
i bezcelowych drobnych sporów a obustronny upór udare-

mnia zgod. Zadam, sdzi Witod, abym sam by sdzi
stron i rostrzygn ich bahe spory a zaraz si dowiem,

azali krzyacy szczerze ycz sobie, aby u mnie zakoczya
si sprawa.

Zada Witod by rozjemc w kwestyi sporów. Na-

tychmiast owiadczaj krzyaccy posowie, jako mistrz Euss-

dorf skada kompromis ze strony zakonu w race ksicia.

By to podarunek Danaów ! Król bowiem Jagieo, ze swej

strony, odmówi kompromisu! 22) Tego tylko da mistrz

a skoro da posom tak daleko idce instrukcye, widoczna,

e na co podobnego na pewno liczy.

Ksia móg si z powodu tego zajcia wielce zmartwi.

Znajc draliwo i tkliwo jego ambicyi, mona sobie

wyobrazi, e jak z jednej strony schlebili i niejako ujli

go dla si Krzyacy, tak z drugiej tem gbiej odczuwa
on postpek królewski, tem bardziej bola nad uraz i upo-

korzeniem. Król nie chcia mie brata swego sdzi sporów

w sprawie z zakonem I Czy nie dowodzi tem wanie ukry-

wanych a dotd podejrze, czy nie wykazywa publicznie
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jak mao ufnoci pokada w lisiciu, skoro nie ufa mu nawet

tyle, ile to chociaby dla pozoru tylko czyni Kussdorf?

Król, jak si domyla godzi na podstawie póniejszych

wzmianek o tem zajciu, byby moe i przysta na sd Wi-

tolda. Stawia on atoli upornie warunek, z namowy tych,

którym od pewnego czasu silnie zaufa, aby ksi wyro-

kiem swym przysdzi mu poow Noteci. Czy miaby s-
dzi, aby Witold, szlachetny i sprawiedliwy ksi, jak go

zowi wspóczeni, móg by tak dalece stronniczym? Po-

dejrzliwo nie pyta o takie wzgldy ; odmowna odpowied
ksicia utrwala j tylko i wzmaga a król i Szafracy wierz,

e ksi jest w zmowie z Krzyakami.

Domyla siq tego Witold a chocia wielce zmartwiony,

radby przecie aby zjazd ten na Litwie, trzeci ju z rzdu,

zamiast utrwali dzieo pokoju nie sta si krokiem do wojny,

ku czemu to wielk ochot okazuje król Jagieo. Zaago-

dzono przeto, za jego gównie wpywem spraw w ten spo-

sób, aby zjazd na granicach polskich, który ju 1 Stycznia

dla braku czasu nie móg si odby, odoono na drugi

termin wedug postanowie horodelskich. Mia on nastpi
w Szamotuach na dniu 22 Lutego.

Sdziom polubownym majcym by tam wysanym,
podyktowano pytania i odpowiedzi w kwestyach spornych

okoo granic, które rostrzygn mieli. Gdyby si nie zgo-

dzili, mia spraw rostrzygn superarbiter, wybrany za

zgod obu stron a król Jagieo wchodzi w tym celu w sto-

sunki listowne z Fryderykiem brandenburczykiem, widocznie

chcc jemu powierzy kompromis, którego si napróno ode
domaga Witold.

Wspomnie naley nam jeszcze o jednem zajciu z tego

zjazdu, charakteryzujcem dyplomatów zakonnych. ^3) Ja-

gieo wkrótce jako po przyjciu posów zakonu doprasza

si ponownie, aby mu mistrz dozw^oli na przysze lato

zwiedzi Gdask i grób w. Brygidy. yczenie to owiadczy
komturowi Elblgskiemu, ten za nie omieszka zapyta

poutnie Witoda o rad jakby mia wzgldem tej proby
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królewskiej postpi. „Unika z nim w tej kwestyi rozmowy,

a do czasu, gdy spory graniczne pomidzy wami cako-

wicie bd zaatwione," odpar Witod, nie ukrywajcy przed

krzyakiem niechci, jak czu z powodu uporu króla. Gdy
potem król nie przysta na kompromis, komtur widzc, e
Witod jeszcze bardziej ochód w stosunku do króla Ja-

giey, zblia si do ostatniego, starajc si mu wytómaczy,
dla czego to podró jego do Gdaska jest niemoebn i nad-

mieniajc poufnie, jak si na zamiar króla zapatruje Witod.

Mona siq domyle jak si tym sekretem zbudowa podej-

rzliwy Jagieo. Oczywicie, e natychmiast po powrocie

posów wie o tem zajciu mistrz Russdorf i e ten, korzy-

stajc z wzrosej niechci Witolda do króla, napisa do

ksicia, jako ywi obaw, eby nieprzyszo z powodu chci

króla zobaczenia Gdaska do jakiej scyssyi pomidzy Polsk
a zakonem, gdy w miecie tem mnóstwo narodu i wiele

tumu ulicznego i atwo mogaby pomidzy konwojem kró-

lewskim .a niesforn ulic powsta awantura. Nieporadny

Russdorf prosi tedy ksicia, aby mu jej udzieli gdy tym-

czasem on podranionego w ambicyi ksicia wyciga za

sowo i poddawa sposób, w jaki ksi ma zasoni zakon

od wizyty królewskiej. Godzi si dorozumiewa, e sposób

taki wyrachowany by, aby znowu obudzi podejrzliwo

króla Jagiey.

Dopatrujc si coraz bardziej krtych pasem intrygi

zakonnej, zapytajmy azali Witod moe nieszczerze dziaa

w sprawie owych sporów polsko -krzyackich, gdy mogy
mu one by na rk, zajmujc Polsk drobnostkow poli-

tyk i pozwalajc mu swobodnie normowa stosunki litew-

skie na Rusi i Tatarzech. Istotnie i o to, co najmniej po-

sdzaj Witolda król i Szafracy. Historyk atoli musi si

zastanowi, czy Witod móg swobodnie gospodarowa na

wschodzie i poudniu swych pastw, gdy na pónocnym

zachodzie lada chwila grozi wojna z zakonem, wojna, która

pociga zwykle za sob zerwanie stosunków z Inflantami,

ze Pskowem i Nowogrodem. Zreszt pominwszy ju inne
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powody, to przynajmniej skonstatowa wypada, e gdyby

by Witold nieszczerze dzialaJ, byby niewtpliwie nie da
godnoci sdziego w sporach polsko - krzyackich. To t
Russdorf, chcc dotrze do najskrytszych myli ksicia

i zbada najstaranniej ukrywane zamiary, musia ju bardzo

wielkie na tern polu poczyni odkrycia, skoro si zdecy-

dowa na podarunek Danaów. On jest przekonany o szcze-

roci zapatrywa ksicych na kwesty pokoju wiecznego^

ale zarazem widzi interesowno Witolda, z czego, jak wi-

dzielimy, naleycie korzysta. On pojmuje, e pokój wieczny

jest prawie koniecznym dla w. ksicia Litwy, zajtego prac
ustalenia granic we wasnem pastwie, a jego podwadni

komturowie staraj si, aby niechtne Witoldowi w Polsce

stronnictwo inaczej pojqo jego zamiary. Russdorf pojmuje

ich czysto i szlachetno, gdy widzia, i jeeli ksi
popiera zakon w obec Polaków, to czyni to do pewnej

tylko miary, e dwakro musia zakon gorzk pokn pi-

guk od szlachetnego Witolda, skoro w bezczelnoci swej

miar t przekracza, zanadto zuchwale okazujc zamiary

wojenne. Czy atoli to przeszkodzio zdolnym agentom krzy-

ackim rozsiewa wieci, jako Witold z zazdroci ku Polsce,

z obawy silnego jej rozrostu i Bóg wie z jakich jeszcze

powodów popiera zakon przeciwko Polsce. W obec silnej

agitacyi w tym duchu partya Szafraców, którzy zawojo-

wali starego króla, zyskuje popleczników i mao kto w Polsce

zdaje sobie spraw, e gdyby ksi popiera Polsk prze-

ciwko zakonowi, nastpioby niezawodnie zerwanie krwawo
okupionego pokoju wiecznego, e ksi wtenczas nietylko,

eby postpi sobie nieszlachetnie, gdy on spraw pokoju

wzi w swe race, ale nadto nie mógby normowa stosun-

ków litewskich, dzieo daleko waniejsze tak dla Litwy

jako te dla korony anieli nowa wojna ze strupieszaym

zakonem. Kto wie azali Russdorf i innych tajemnic jeszcze

nie wiedzia, a mianowicie, e zazdrosnem okiem patrzcy

na wojenne Witolda wyprawy Szafracy nie ycz sobie

rozwielmonienia si Litwy, e z tego powodud do nowej
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wojny z zakonem ; e radzi oczekuj mierci bezdzietnego

ksicia, aby siq rozgospodarowa w niej, zaczerpn fortuny

dla genealogii z napenionego skarbca pod pozorem, e pra-

cuj w interesie korony. Fochs lub Henn mogli nawet oto

posdza Szafrauców przed Witoldem
;

prostaczkowi i tref-

nisiowi wszystko wszake uchodzi. To pewna, e Witold

niecierpial kanclerza i w ogóle Szafraców. Bya to szcza-

liwie obrana, lecz take i gboko obmylana chwila,

w której Kussdorf skada kompromis w race Witolda.

Witod jest namituy i gwatowny i ulega tej jeszcze

wadzie, e dotknity lub uraony w swej ambicyi sprawia

sobie ulg wywntrzaniem si, okazywaniem tego, co go

boli. Dzi on ju stary i zrzda, naogi modoci wystpuj
dobitniej; có wi^c dziwnego^ e niemoe utai urazy po-

wzitej do króla. Zawsze dumny^ potrafi on si w tym

wypadku poniy^ spoufala siq z otoczeniem swym, z boja-

rami, z przybyym posem krzyackim, z odwiedzajcymi

go rycerzami polskimi i opowiada im o swej urazie. Sprawia

mu -to widocznie ulg i poprawia humor. Szczególniej rad

pokazuje on ranq sw przed tymi^ którzy potrafili go sobie

uj. Wrodzona przebiego i nadzwyczajna ostrono
opuszczaj go w tym wypadku i stary ksi zrzdzi, roz-

czula si i opowiada chytremu nieraz wrogoivi bolesne ta-

jemnice.

Gdyby by Witod cokolwiek gbiej zastanowi si
nad niektóremi cechami postpowania Russdorfa, byby za-

pewne uzna za stosowne nie okazywa mu obecnie swej

rany. Stao si przeciwnie. On bowiem wnet po poegnaniu

króla w Wilnie opowiada szeroko mistrzowi jak bolenie go

król dotkn nie wrczajc kompromisu, i jakby chcc
unikn najmniejszego chociaby wyrzutu ze strony zakonu,

zapewnia ju po nie wiedzie który raz, i nie aowa ni-

czegO; e próbowa wszelkich rodków, aby tylko wzi
spraw sporn w swe race, e atoli wszystkie trudy i sta-

rania rozbiy si o upór króla. Dzikuj wam szczerze,

pisa on, za zaufanie, które zakon we mnie pooy, ska-
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dajc kompromis w me rqce, srodze mniq to dotkno, e
^ról, który mi jest przecie bratem, nie zgodzi si na to

i ze swej strony odmówi. Upraszam was, nie chciejcie mi

to wzi za ze, i sprawa ta u nas si nie zakoczya, jak tego

siq spodziewaem i z serca pragnem. Król chce do Gdaska
do was podczas lata przyby, a wy nas zapytujecie, co

z tym fantem zrobi? Moj rad ociga si dopokd nie

zaatwicie cakowicie sporów jakie pomidzy wami zacho-

dz. Zachciewa mu si do Gdaska, dodawa z ironi, ale

czy nie widzia i tak ju morza tu u nas okoo Pogi,
a do witej Brygidy wszake i w domu mógby si po-

modli." Kancelarya zakonna umie by czasami niedyskretn

i có móg zawini Russdorf, jeeli gorliwszy o dobro za-

konu który z sekretarzy zechcia skorzysta z tej drobnostki

i list Witolda dosta si w kopii do kancelaryi krakowskiej.

Byy to czasy, w których intryga bya na porzdku

dziennym i korzystano z najdrobniejszego faktu, z najmniej-

szego zajcia, z listu, z mimochodem napomknionego sowa,

sowem, ze wszystkiego, a jeden z nowszych historyków

niemieckich, ledzcy podobne intrygi w Niemczech, owiad-

cza si za tem, e podówczas wszyscy wszystkich bez rónicy

starali si wyzyskiwa i oszukiwa.

Ale Witod skoro by gniewny, by wtenczas mniej

ostrony, nawet wzgldem krzyaków, których zna na wylot.

Moemy miao sdzi, e nikt ze wspóczesnych nie zna ich

tak jak on, ucze i wyChowaniec krzyacki, który pod

niejednym wzgldem przewysza swych mistrzów i nie

taimy zdziwienia, starajc si motywowa najdrobniejszymi

szczegóami, w jaki to sposób stawa si on pomimo nabytego

dowiadczenia i pomimo wiedzy i woli narzdziem zakon-

nych machinacyj.
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IX.

Król Zygmunt. — Zjazd Kezmarski i Krakowski. — Powtórny
upadek Korybuta. — Zawi jego na Polsk. — Suszne obawy.
— Klska pod Gobcem. — Pose Schlick u Russdorfa. —
Chwilowy tryumf Wit:.da. — Król Zygmunt przyjmuje rol

superarbitra. — Zaprosiny na zjazd w ucku.

Gdyby by Witotd nie tak tkliwym na urazy i nie pod-

pada wadzie zwierza si^, byby niewtpliwie gbiej si
zastanowi nad listem króla Zygmunta, który go pod koniec

Stycznia w ucku doszed. Zygmunt bowiem zapytywa
w nim ksicia ^)^ czy pogoska, wedug której ksi wraz

z królem Jagie przyobiecali Hussytom uyczy pomocy,

jest prawdziw. Witod powinien by zaraz zada sobie

pytanie, kto jest sprawc tych pogosek i byby wtedy za-

pewne ostroniejszym wzgldem zakonu, tern bardziej, e
plotka ta nie bya* pierwsz, e i przedtem musia zbija

przed Zygmuntem posdzenia, wedug których mia podbu-

rza ksit Szlzkich przeciwko królowi Zygmuntowi lub

podejmywa na nowo myl poszwagrzenia siq z Frydery-

kiem Brandeburczykiem, miertelnym wrogiem Zygmunta.

Witod zbi i te pogoski, nie zastanawiajc si gbiej

nad ich ródem jako te nad umizgami Zygmunta, który go

widocznie nie bez zamiaru raczy nimi obdarza. Nie zdu-

mia si ksi nawet, skoro si dowiedzia, e zjazd polu-

bownych sdziów w Szamotuach spez bezowocnie ^), gdy
skutek taki móg przewidywa. Sprawa caa spadaa teraz

na superarbitra, którego strony jeszcze nie obray, a Witod
zajty przygotowaniami do wielkiej wyprawy na Nowogród

tuszy sobie, e pomimo to i owo on rozstrzygnie spory

polsko-krzyackie

.

Wspomniany Zygmunt Luksemburczyk, prócz zapyta

do Witolda wystosowanych, zwróci je zarówno i do Jagiey

i uprasza króla, aby mu wysa pomoc na zamierzon prze-

ciwko Turkom wypraw. Pody do Wgier sawny z ry-
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cerkiego rzemiosa, Zawisza Czarny, a w lad za nim posel-

stwo polskie z daniem ^), aby Zygmunt co stanowczego

postanowi wzgldem rozgraniczenia Nowej Marchii. Mieli

oni nadto wybada jego myli i zapatrywania, aaliby nie

zechcia przyj godnoci superarbitra w sporze polsko-krzy-

ackim. Podmy za posami, aby bliej pozna osob, która

w opowiadaniu naszem tak wai ma odegra rol.

Wspomniano ju kilkakrotnie w opowiadaniu naszem

imi króla Zygmunta. Jest to posta niesympatyczna, ale

nadzwyczaj ciekawa, a cokolwiek historycy niemieccy o niej

dotychczas powiedzieli, nie mona tego uwaa za stanow-

cze i ostateczne sowo. Jako króla Niemiec osdzili go oni

zbyt surowo i odmawiajc mu zalet dobrego monarchy, wli-

czyli do rzdu mizernych gów koronowanych, nie baczc

na rozprzgnite stosunki jego pastwa, w poród których

rola królowania natrafiaa na zawie i nie do pokonania

trudnoci. Nas gównie obchodzi Zygmunt w stosunku do

intrygi a z tego stanowiska charakterystyka jego wypadnie

inaczej, anieli j znajdujemy u niemieckich historyków.

Przedewszystkiem wypada zaznaczy, e Zygmunt jakby

urodzony pod nieszczliw gwiazd, gdzie tylko rk przy-

oy tam na pewno sprawa nie uda si, skoro godzi prze-,

ciwników, ci po dokonanej pozornej zgodzie jeszcze bardziej

sie powani, skoro wemie kogo w swój protektorat, ten

z pewnoci dozna losu wojewody Dana. Wojenne jego

wyprawy znamionuje fatalizm zowrogi i zdaj si by pro-

wadzeniem ludów na rze formaln. Z wszystkimi yje
w niezgodzie, na wewntrz i zewntrz ma peno wrogów.

Elektorowie rzeszy prowadz z nim ustawiczn wojn dy-

plomatyczn, tak samo w Wgrzech panowie wgierscy

a Czesi odsdzili go nawet od prawa do korony witego
Wacawa. Maych zdolnoci, próbuje on intryg sobie dopo-

maga, a ma dzielnych kancelistów, prowadzcych dzia

intryg dyplomatycznych. Dwór na olbrzymi prowadzi stop,

skd mnogo dugów i brak kredytu, dodajmy do tego, e
i ycie jego prywatne nie wolne od brudnych i plamicych
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go sprawek, a bqdziemy mieli w gównych zarysach obraz

Zygmunta.

Wzgldem Polski i Litwy zajmuje on bardzo dwój-

znaczne stanowisko, ju to e Jagieo by szczliwszym
wspózawodnikiem do korony polskiej, ju znowu, e Polska

zacza zajmowa podówczas rol pierwszorzdnego mocar-

stwa we wschodniej Europie, czego sobie nie móg yczy
król Ezymski. Nadto musia on jako król Kzymski obrania

iuteresa krzyaków w obec Polski, pozostajc pod tym wzgl-
dem w pewnej nawet zawisoci od zakonu, który umia
za porednictwem elektorów rzeszy wywiera na niego nacisk.

Zreszt uywa on ich celem osabienia Polski i nie bardzo zdaje

si bra sobie do serca, jeeli zakon w wojennych zapasach

które jemu tylko ma do zawdziczania, ostatków si dobywa
a miasto zyskiwa w walce, ustawicznie traci grunt pod nogami.

W Polsce jest Zygmunt stanowczo niecierpianym i wa-
nie z powodu protektorskiej swej roli w obec krzyaków.

Nic bardziej nio zraa Polaków jak protegowanie biaych

pas^czy^ których król i naród nienawidz z caego serca,

a w Polsce podówczas nie ma popularniejszego hasa, jak

wojna z zakonem. To te Zygmunt, skoro wyda osawiony

wyrok wrocawski w sprawach spornych pomidzy Polsk
a Litw z jednej a zakonem z drugiej strony, zmuszony by
srogo odpokutowa t wicej jak obron interesów zakonu.

Wiadomo, e wyrok ów by powodem do wysania Kory-

buta do Czech, wprawdzie tylko w imieniu Witolda^

która to okoliczno sprawia, e stosunki pomidzy Zy-

gmuntem a Polsk byy jak najgorsze. Naprawi je pokój

w Kezmarku w Marcu r. 1423 pomidzy Jagie a Witol-

dem z jednej a Zygmuntem z drugiej strony zawarty; na

mocy tego zrzeka si król niejako protektorstwa i w ogóle

mieszania si w interesa Polski i Litwy z zakonem, Jagieo
za i Witod odwoali Korybuta i przyrzekali nie krzyowa
nadal planów Zygmunta z Czechami.

Zgoda ta miaa wszelkie pozory szczeroci i warunki

do trwaej przyszoci, skoro ustpstwa obustronne byy
Ostatnie lata Witolda. 8
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zarówno wielkie i wane, i prawie równowayy si na

szali. Lecz nic potrwaa dugo- a przyczyny naley szuka
w nacisku jaki krzyacy umiej wywiera na Zygmuncie

przez elektorów i ksit rzeszy niemieckiej. Badajc sto-

sunki Zygmunta do Polski, widzimy i tu zaledwie dostrze-

galne wqzy intrygi mistrza Russdorfa.

Zestawmy napomknione w powyszem przedstawieniu

fakta a unaoczni sit^ nam intryga ta dosadniej, co posuy
nam do lepszego zrozumienia nastpnej czyci opowiadania.

Naporaknlimy, e krzyacy wnet po zawarciu przez

Zygmunta pokoju w Kezmarku staraj si zdyskredytowa

go w opinii Niemców. Russdorf przystpuje do obozu Fry-

deryka Brandeburczyka, miertelnego wroga Zygmuntowego,

który znowu na czele elektorów nieprzychylnych królowi

uskutecznia zwizek w Bingen, bardzo podejrzany, antimo-

narchiczny a skierowany wprost przeciwko Zygmuntowi

Luksemburczykowi.

Zwizek elektorski w Bingen zdoa tem bardziej prze-

straszy Zygmunta *), e gowa zwizkowych, elektor Fry-

deryka pozostawa wzami wicej jak przyjacielskiego sto-

sunku zwizany z Polsk. Syn jego mia dokumentnie przy-

rzeczon rk córki Jagiey, jedynaczki, a z ni ewentualnie

i koron Polsk. Niedziwna przecie, jeeli Zygmunt zapro-

szony na uroczysto koronacyjn w Krakowie stara si
wszelkimi sposoby zerwa te wzy ^), zniszczy traktat

brandenburskie by tym sposobem znie przemony wpyw
swego wroga elektora Fryderyka. Elektorowie i papie

gorliwie popieraj ostatniego; Eryk Duski wspiera Zyg-

munta w Krakowie, a tak podczas uroczystoci weselnych,

odgrywa si bardzo ciekawy akt intrygi, krzyaccy tylko

posowie zdaj si obojtnie przypatrywa z boku, oczekujc

na czyj stron przechyli si zwyciztwo. Jeden z nowych histo-

ryków niemieckich^), twierdzi <;okolwiek moe za lakonicznie,

e Zygmunt i Eryk ponieli w Krakowie cakowit klsk.

Jagieo nie orzek nic stanowczego, odwoywa si na Wi-

tolda dokd te odesa Zygmunta, a król ten wiedzia, e



— 115 —

postpowanie takie oznaczao delikata odmow. A jakkol-

wiek Zygmunt osabi znaczenie, jakie mia Fryderyk w oczac li

Jagiey i Witoda, wykaza im bowiem dokumentami^ jako

Hohenzollern jest jego lennikiem i Marchi Star tylko tytu-

em wyderkafu posiada^ gdy atoli pomimo to celu nie osi-

gn, nie móg odjeda z Krakowa zadowolnionym.

Ale nietylko z powodu tej dyplomatycznej poraki by
Zygmunt niezadowolniony z sukcesu rokowa krakowskich.

Uchwalono tam bowiem waln na Husytów wypraw, król

i Witold po wtóry ju raz wysali listy wypowidnie do

Czech, ale czy zamys ich natrafi na opór ze strony panów
polskich, nie yczcych sobie zbrojnej interwencyi na rzec/.

Zygmunta, czy te brako subsydyów pieninych, o których

pozyskanie trzeba si byo za porednictwem papieskiem

stara u duchowiestwa koronnego, czy te wreszcie ogoszona

na Husytów wyprawa natrafia na niech szlachty w Wiel-

kiej i Mao-Polsce podobnie jak wywoaa niech na Rusi^

do e z krzyow wypraw, której termin pozostawiono

decyzyi króla, szo bardzo leniwo. Zapewnie e na t nie-

ch wpywao stronnictwo husyckie w Polsce; nadmienia-

my w tem miejscu, e jemu to zawdziczy naleao, e do

krzyowej wyprawy nie przyszo ju wnet po owym pokoju

w Kezmarku, przeciwnie tracono czas na bezowocnych dy-

sputach teologicznych, majcych za cel na drodze pokoju

przejedna Husytów z papieem. Zygmunt rad nie rad mu-

sia przysta i na to i wrczy penomocnictwo Jagielle,

jako temu, który posiada zaufanie u kacerzy, do rokowania

z nimi. Oczywista, e dysputy byy bezowocne, a co gorsza

Husyci jakoby omieleni zaufaniejn króla Polskiego zdaj
si drwi w roku 1424 z uchwalonej w Krakowie na nich

krucyaty^ gdy jakby w odpowied na te groby, wysyaj'),

jak ongi po owym wyroku wrocawskim, poselstwo do

Jagiey, z prob o konferency a zarazem ofiaruj ksiciu

Zygmuntowi Korybutowowi koron czesk. Jagieo jak

dawniej poczyna gra rol przyjaciela czeskiego narodu i jak

dawniej odsya posów do Witolda. Prawda, e ksi za-
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brania Czechom na przyszo i nog stpa na Litewskiej

zieaii'^^, prawda e i Jagieo nie chce zezwoli Korybutowi aby

wzi lioron czesli, ale co si w sercu Zygmunta dzia mu-

siao, skoro si dowiedzia o odnowionych umizgach Husy-

tów do Polski. Ta okoliczno tómaczy nam, e Zygmunt na

zebraniu elektorskim w r. 1424 móg otwarcie obwinia Pol-

sk^ e z Husytami nie moe przyj do adu ^).

Zastanawia to jedno z nowych historyków tej epoki^'^),

skoro wyczytuje w glejtach czeskich posów, e ich król

Zygmunt wprost kacerzami, Jagieo za czeskimi przeciwni-

kami Jego królewskiej MCI nazywa. Nie tómaczy atoli nam

przyczyny tej rónicy, gdy nie wie o istnieniu tajnego

stronnictwa husyckiego w Polsce, które pomimo traktat

kezmarski pragnie wyzyska stosunki w Czechach na korzy
wasn i Polski, stara sie wmówi w dwór papieski, e
król Zygmunt nie jest w stanie pokona Czechów, sprawuje

owe dysputy i zwoki, radeby orq husycki nawiedzi Szlsk

i da koronie sposobno do zbrojnej interwencyi, któraby

ich prywatne ambicyjki zaspokoia i koronie sposobno
nastrczya do odzyskania dawnej jej prowincyi. Stronnictwo

to pracuje tajnie a posiada wpyw i znaczenie, skoro spra-

wuje owe wahanie siq i brak decyzyi ze strony króla. W par
lat póniej nastpi wypadki, które odkryj gow stron-

nictwa. By ni ksidz kanclerz królestwa, Jan Szafraniec.

Niepewne i wahajce si postpowanie króla Jagiey

w kwestyi husyckiej, jak z jednej strony wzmaga niech
Zygmunta do Polski, tak z drugiej strony dodaje odwagi

stronnictwu husyckiemu. Dziwnym sposobem stao si, e
gdy król nie moe zebra przyobiecanych na krucyat po-

sików, ambitny bratanek królewski, Zygmunt Korybutowic,

znalaz i rodki i pomoc i prawdziwie dowcipn, lecz przy-

kr psot wyrzdzi stryjowi, skoro zebrawszy mu z przed

nosa ochotników na krucyat pody z nimi do Czech

celem poczenia si z kacerzami po tryumfy wojenne i ko-

ron czesk.
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Po doznanej szkodzie i kompromitacyi, stal sie król

mdrzejszym i energiczniejszym anieli nim byl do tych

czas, chodzio tu bowiem o honor jego i królestwa. Ale po-

mimo tysicznych usprawiedliwie ^'), pomimo energicznego

zbierania wojsk na krucyat, pomimo edyktu wieluskiego,

w którym trudno nie dojrze wpywu energicznego Witolda,

król Zygmunt nie móg nie czu urazy do króla a subsydia

polskie spotka ten despekt , e ks. Albrecht austryacki nie

chcia ich, z powodu obawy, wpuci w mury miasta Oo-

muca. Musiay z niczem wróci do domu *-).

Zygmunt by rozdraniony i zy na Jagie, dyploma-

tyczne stosunki trway zawsze, ale o serdecznych nie byo
mowy. Nadto irytowa go Brandeburczyk i o nim to powie-

dzia on w Wiedniu ^^), e tylko pod tym warunkiem si

z nim zgodzie skoro mu tene wyda dokumenta zwizku

z Jagie. Ze zoliw ironi doda on, i sysza z wasnych

ust Jagiey, i mody ksi nie polubi nigdy córki kró-

lewskiej. Celem zabiegów Zygmunta byo zniszczy Bran-

deburczyka, to te podburza na ksit Szczeciskich a

ksi Fryderyk musia siq ucieka pod opiek Jagiey

i baga go o pomoc. Ale poselstwo, które w tym celu pod

koniec Maja r. 1425 przybyo do króla, odprawi tene bez

stanowczej odpowiedzi ^^).

Nie potrzebujemy dodawa, e wrogowie korzystaj

co chwila z tej napronej sytuacyi. Roje plotek kursuj

wanie z tego powodu na dworze krakowskim jako te na

dworach Zygmunta i Fryderyka. Jacy bliej nieznani prze-

strzegaj króla Eryka Duskiego, który jest wrogiem Bran-

deburczyka, aby nie wraca przez Polsk do swego króle-

stwa, gdy tam zamylaj go uwizi. Pomimo to Eryk

udaje sie przez Kraków do domu i nie wiadomo czy nie

jego to staraniom naley przypisa chwilow zmian króla

Jagiey. Postanawia on dla mioci i zgody z Zygmuntem

powici Brandeburczyka, a zacini Polacy wsparli ksit
pomorskich w walce z Fryderykiem, który te w jesieni r.

1425 waln od nich poniós porak.
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Niebawem przekonywa si chwiejny Jagieo, e nie

warto szczerze wspiera Zygmunta i powica dla cho-

ciaby tak samolubnego i wtpliwego przyjaciela, za jakiego

niezawodnie poczytywa Brandeburczyka. Zygmunt bowiem

zamiast wdziczno okaza, wspiera wyamujcych sie

z pod zwierzchnictwa korony ksit mazowieckich, przy-

pominamy omawian wyej widymacy dokumentów, a to

wystarczyo, eby zazdrosny o powag swej korony Jagieo

nie zrobi dotkliwego z tego powodu wyrzutu królowi Zy-

gmuntowi. Skutkiem tej nowej podniety nieszczerego sto-

sunku, Zygmunt godzi si z Brandeburczykiem w Wiedniu

16 Marca r. 1426 ^'^)^ co wcale nie przeszkadza Husytom

zada krzyowym wojskom olbrzymi klska pod Usti na

dniu 16 Czerwca t. r. Równoczenie kurya na nowo propo-

nuje ^^), aby starano siq Husytów na drodze pokoju poje-

dna z kocioem, a propozycya ta znajduje na krakowskim

dworze posuch. Szlzcy ksita garn si pod opiek Ja-

giey i chc poredniczy w godzeniu Husytów z kury
a Zygmunt zajty podczas tego dalek sw wypraw na

Wooszczyzn nie moe si do nairytowa, e papie wy-

ranie pomija go '^), chocia jest prawdziwym królem Cze-

chów a przez obcych koronie czeskiej stara si wej w ukady
z kacerzami. Papiea poinformowany przez kancelary pol-

sk, odpowiada, i pomin go z tego powodu, i ju samo

imi jego jest ogólnie znienawidzone w Czechach. Szcz-

ciem dla Zygmunta owa próba przejednania Husytów z kury
nie udaje si i Korybut 17 Kwietnia r. 1427 osiad w wi-
zieniu pragskiem a towarzysze jego, Polacy, musieli opuci
Czechy. Radykalni Husyci zwyciyli i rozpoczynaj myle
o wojnach zaczepnych, ale Zygmunt nie potrzebuje si ju
obawia o Korybuta i o powodzenie polityki ugodowej,

któr protegowa król Jagieo.

W Niemczech zaczynaj na seryo myle o zbrojeniu

si przeciwko Husytom. Dziwna rzecz, e ten, którego Zy-

gmunt wyznacza na dowódc krzyowej wyprawy, elektor

Brandeburgski, z którym si niedawno by pogodzi, popada
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w podejrzenie o zdradq. Knuje on j rzeczywicie z kace-

rzami ^^). Wchodzi on mianowicie w zwia-zek z reakcyjnem

stronnictwem^ którego upadek Korybuta jeszcze nie zupenie

zniszczy a które usiuje za pomoc katolików i zagranicy

zwyciy Taborytów. I ju porozumia si^ Fryderyk z do-

wódcami reakcyjnej partyi, ale zawistny los stan mu na

przeszkodzie; wojska krzyowe 4 Sierpnia r. 1427 hanie-

bnie ucieky z pola walki podczas gdy Taboryci jeszcze

miecza z pochwy nie wycignli. Brandeburczyka poczuto

obwinia o zdrad.

Klska pod Tachowem, lubo tak dotkliwa i upakarza-

jca dla Niemiec, poprawia jeszcze bardziej stanowisko

Zygmunta wzgldem Husytów, anieli to upadek Korybuta

zdoa uskuteczni. Zygmunt nie potrzebuje si wicej oba-

wia najwikszego z wrogów Brandeburczyka, zdyskredyto-

wanego w opinii caych Niemiec, zmuszonego w pokornych

sowach usprawiedliwia si z zarzucanej mu winy zdrady.

Tak wic prawie bez wspóudziau Zygmunta, zajtego

wgierskiemi sprawami i obojtnego na pozór o Niemcy^

poprawia si stosunek jego do korony czeskiej; dwaj wspó-
zawodnicy runli na zawsze jako niezdolni do dalszej walki,

pozostaje trzeci Polska, o któr si on najbardziej obawia

i wszystko ze rad jej przypisuje. Na pozór pozostaje on

na dobrej stopie z królem Jagie, przyjmuje posiki na

tureckie wyprawy, prosi o nowe, ale w gruncie rzeczy paa
tajon nienawici ku niej, a pomie jej podsycaj agenci

krzyaccy. Dochodz go jakie poktne plotki i ostrzeenia^^),

e Jagieo wzywa ksit szlskich, aby si wyamali z pod

zwierzchnictwa Zygmunta, e wstawia si u Husytów celem

uwolnienia Korybuta z cikiego wizienia , e na nowo

chce wej w cisy zwizek z Brandeburczykiem i t. p.

Zapytajmy kto rozsiewa te wieci, w których zreszt jest

okruszyna prawdy, i chatk mamy posdzi o wyzyskiwa-

nie przynajmniej tych wieci sotysa zakonu Redewitza,

który od roku ju w charakterze posa zakonu bawi przy

dworze Zygmunta. Zapewne jego to usiowaniom przypisa
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równie naley, e król Zygmnut niejasno i widocznie nie-

szczerze dziaa w sprawie rozgraniczenia Nowej Marchii.

Z tego to wanie powodu król Jagieo powzi skryt

nienawi do Zygmunta i tóra bardziej daje sob powodo-

wa stronnictwu husyckiemu, które po odkryciu machinacyi

Zygmunta z ksitami mazowieckimi nabrao otuchy a teraz

zaczyna podnosi gow. Stronnictwo to rozpoczo tajnie

si porozumiewa z party Korybuta w Czechach, byo to po

ucieczce wojsk niemieckich z pod Tachowa, lecz z party

najbardziej umiarkowanych, na których czele sta zasuony
w sprawie podniesienia stosunków polsko-czeskich Hinko

z Kolsztyna. On to postanowi w zwizku z katolick szlacht

czesk uwolni Korybuta z wizów niewoli ; próba atoli, na dniu

6 Wrzenia r. 1427 przedsiwzita, nie udaa si cakowicie.

Mistrz Russdorf niezwykle interesowa si t spraw
i kaza sobie dokadne z Czech zdawa relacye o losach

litewskiego ksicia ; wiadomoci te dochodziy i Zygmunta,

i nie powinno nas zdziwi, jeeli Zygmunt da wiar, jako

król Jagieo po owej nieudaej próbie Hinka mia wstawia

si u Praan za Korybutem, dajc jego uwolnienia. Mo-

emy sdzi; e powzi on jeszcze wiksze podejrzenia tak,

e nawet listom i usprawiedliwieniom sie królewskim nie

dawa wiary. Husyci bowiem pod koniec tego roku napa-

daj na Wgry i przygotowuj si z olbrzymi wypraw
na Szlsk, a uskuteczniaj potny napad wtedy, kiedy

Zygmunt najbardziej zajty jest na poudniu Wgier. Byo
to w pocztkach roku 1428.

Zygmunt ju podczas pierwszego napadu Husytów na

iSzlsk w r. 1427 podejrzywa króla, e to jego sprawka;

e Polacy chc mie Husytów na Szlsku, aby pod pozorem

niesienia pomocy Szlzakom mie powód do zbrojnej inter-

wencyi, przyczem by mogli dawno wzgldem tej ziemi y-
wione zamysy rewindykacyjne wykona. To te gdy pod- -

czas tej drugiej wyprawy Husytów, szlzcy ksita po-

czli jeden po drugim wchodzi z nimi w ukady a Jagieo

zaleca zbrojenia w pogranicznych Szlzkowi województwach
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i obiecywa Szlzakom z pomoc przyby, to chq ta inter-

wencyi ze strony Jagiey bardziej dotlina Zygmunta 20)

anieli kl^slii Szlzaków. Nie wiadomo czy nie da on tej

niechci pozna królowi, co wnosiby naleao z powodu
tej okolicznoci, e do interwencyi ze strony Polski nie przeszo.

Sowem, stosunki pomidzy Zygmuntem a Polsk po-

mimo pozorów przyjani byy naprone. Na nieszczcie

Zygmuntowi nigdzie siq nie wiedzie, i wyprawa, jak podj
w Serbii pod koniec Kwietnia r. 1428, skoczya sie klsk
pod Gobcem. Stara si on wprawdzie zmniejszy znacze-

nie zwyciztwa Turków, ale nadaremnie. Co gorsza, pod

Gobcem straci on jednego z najwikszych bohaterów pol-

skich, Zawisz Czarnego z Garbowa '^^), pozostawiajc go

na pastw Turkom, gdy sam ratujc ycie umkn na drug
stron Dunaju. Wiedzc jak bolenie przyjm Polacy wia-

domo o stracie Zawiszy, i e z tego powodu stosunki

jeszcze bardziej pogorszy si mog, stara si on tak w obec

Jagiey, jak szczególniej w obec Witolda usprawiedliwi

si, e mier bohatera nie ciy na jego sumieniu ani j
spowodowa opieszaoci, lecz e jest prost win zego

losu. Wszystko nadaremnie, Polacy mu tego nie przebacz,

sdzi przeto, e najlepiej zrobi, jeeli zwali ca win nie-

udaej wyprawy na wojewod wooskiego, którego powtór-

nie ju oskara, jako nie przyby mu z pomoc, do czego

przecie na mocy traktatów z Polsk jako jej wasal byt

obowizany.

x\by jeszcze lepiej zamaskowa klsk, a nadto zawi-

ka Polsk spraw modawsk i odcign jej uwag od

pobratymczych Czechów, projektuje on pomys w jakie

obfituje bujna jego imaginacya a do wykonania którego

chce uy pomocy zakonu. Chce on wprost uy si zakonu

niemieckiego przeciwko niewiernym Turkom i przesiedli

jak cz rycerzy krzyowych przy ujciach Dunaju, aby

mie w nich sta zapor przeciwko nawale Tureckiej. Wy-
sya w tym celu pod koniec Marca zdolnego Kaspra Schlicka

do Malborga, wrczajc mu stosowne instrukcye.
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Susznie si dorozu miewa historyk pruski Voigt 22)^ ze

poselstwo Scblicka w wysokim stopniu nie podobao siq

mistrzowi. Bo e mistrz mia bra zakonn zaopatrzy w po-

trzeby wojenne i na wasne koszta wysa w dalekie kraje,

to nie mogo go tak srodze dotkn^ umiechaa mu si^

bowiem myl zakupienia Nowej Marchii na dziedzictwo za-

konu, co mu sam Zygmunt ofiarowywa. Ale gdy Schlick

argumentowa ze strony Zygmunta, e zakon zaoony jest

w tym celu^ aby wie wojn przeciwko niewiernym, a e
mistrz obecnie z takimi niczego nie ma do czynienia, przeto

powinienby wesprze króla Zygmunta w wojnie przeciwko

Turkom^ to w argumentacyi takowej widzia mistrz intryg

lub co najmniej posdza o ni Polaków, którzy opini tak
szerzyli przez pisma i mowy po caej Europie. Projektu

Zygmunta nie wypadao odrzuca, wiec rozpocz Russ-

dorf rokowania z Zygmuntem, okazujc jak najwiksz
ulego a przedstawiajc w ywych kolorach niebezpiecze-

stwo groce mu ze strony Polski. Zapewne e nie mamy
na to dowodu w jakiej wspóczesnej relacyi, znajdziemy

atoli potwierdzenie naszego zdania w póniejszych wypad-

kach jako te w tej okolicznoci, e wanie pose Zygmunta

Kaspar Schlick prowadzi bdzie dzia intrygi zawizywanej

pomidzy Jagie a Witoldem w kancelaryi Zygmunta.

Oprócz omówionego projektu przedkada Schlick mistrzowi,

e król Zygmunt chce ostatecznie dokona rozgraniczenia od

Nowej Marchii i pokazywa jakie w tym celu otrzymuj

penomocnicy instrukcye od Zygmunta. Co na to Russdorf

odpowiedzia, nie wiadomo.

Wiadomo atoli jak mistrz w obec tej zmiany sytuacyi

postpi. Oto Schlick odby swe poselstwo na dniu 5 Maja

r. 1428. Na dniu 18 Maja mia Russdorf zjecha si z Ja-

gie, aby sie wreszcie zgodzi na superarbitra. Po zjedzie

w Grodnie bya, jak wiadomo, mowa o Brandeburczyku

jako sdzi sporów polsko -krzyackich, wreszcie o królu

Zygmuncie do którego król Jagieo tym celem nawet po-

selstwo wysa. Ale mistrz Russdorf zjechawszy sie z królem
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da tylko Witolda mie sdzi ^'^) i arg-umeutuje tak sta-

nowczo, e rzecz dziwna, Jagieo, który mia i tak ju a^
do Witoda i bezpodstawne do ywi podejrzenia, nie baczc
nawet na to, e traktowa równoczenie o tq godno z Zy-

gmuntem, przysta na yczenie mistrza i tego dnia kaza
wysa kompromis na rzecz wielkiego ksicia jako super-

arbitra.

Trudno dopatrze w tym kroku królewskim jakiej

gbszej politycznej myli. Nasuwa nam si zaraz pytanie;

dla czegó król na prob ksicia w Litwie nie wrczy
mu kompromisu a wrcza go obecnie na prob mistrza.

Te i tym podobne pytania uzasadniaj uczyniony ju powyej
wniosek, e w postpowaniu królewskiem widoczne przebija

si wahanie, e kady czyn i krok jego znamionuje nepewno,
sowem, nie wie na co si zdecydowa i jak sobie postpi.

Zapytajmy atoli jakie byy nastpstwa tej niepewnoci ?

Oto król Zygmunt jakby uradowany z nadarzajcej si mu
sposobnoci rozjemstwa, przyjmuje zaproszenie królewskie

i ofiaruje si by sdzi sporów ^^). Proponuje w tym celu

zjazd wspólny a przytem uprasza króla, aeby mu raczy

dopomóc w wojnie przeciwko wojewodzie Wooskiemu,

aeby zabroni Polakom wstpu na Szlzk i odwoa ztam-

td Pucha i jego towarzyszy. Na dniu 29 Czerwca wysa
Zygmunt poselstwo swe do Polski. Sprawowali je rycerz

Henryk Berzewicz i magister kanonicznego prawa Zeisel-

meister a równoczenie uwiadomi Zygmunt o tern wszyst-

kiem w. mistrza^ dajc mu instrukcye na wypadek^ gdyby

Jagieo w rce jego zoy kompromis. Swoj drog krzy-

ak Redewicz, sprawujcy interesa zakonu w charakterze

radcy króla Zygmunta, zda poszczegóow spraw mistrzowi

o tej dyplomacyi, „która si obecnie na nowo i mocno po-

pltaa.* Zanim król Jagieo zdecydowa si co pocz
w obec wyranego yczenia Zygmunta, mistrz Russdorf ju
o wszystkiem wiedzia na dniu 7 Sierpnia a agenci jego

pospieszyli, by da zna Witoldowi, e król nie myli do-

trzyma kompromisu zoonego w rce ksicia, kiedy o niego
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rokuje z Zygmuntem. W zawiej sytuacyi atwo plta dalsze

pasma intrygi.

Król Jagieo skutkiem nowych przedoe Zygmunta
bardziej siq jeszcze zawaha i nie wiedzia coby mia po-

cz, anieli to siq stao skutkiem zjazdu z mistrzem Russ-

dorfem. Nie umie on si zdecydowa czyby mia poprzesta

na Witoldzie jako superarbitrze, czy te miaby pozyska
sobie wyborem Zygmunta. Wreszcie posya ostatniemu wia-

domo, ^^) i przystnjc na propozycy jego chciaby si

z nim i w. ksiciem zjecha, da mu atoli do poznania^ i
nie przystaje na wspieranie go w wojnie zamierzonej prze-

ciwko wojewodzie wooskiemu. Witod skoro si o tem

dowiedzia; e mianowicie król pomimo zoenia kompromisu

w jego race, rokuje o godno superarbitra z Zygmuntem,

zawrza cay gniewem. Pomidzy królem a wielkim ksiciem

rozpoczta si wojna kancelaryjna. Podówczas, w Sierpniu,

zajty by ksi wypraw na Ru a wród niej i z po-

wrotem nie ukrywa swego niezadowolenia z powodu braku

decyzyi u króla. Pod koniec Wrzenia stosunki byy tak

naprone, e król musia celem zagodzenia gniewu ksicia

wysa do Litwy królow i siostr sw Aleksandr ksizn
mazowieck.

Z tego napronego stosunku korzysta o wszystkiem

tem wiedzcy mistrz i uwiadamia przedewszystkiem Zy-

gmunta o nowej niezgodzie pomidzy Jagie a Witodem.

Nietrudno przychodzi agentom zakonu przekona Zygmunta,

i król Polski nie przystaje na podzia Modawii z tego li

tylko powodu, gdy wasal modawski potrzebnym mu jest,

by krzyowa plany Zygmunta na Wgrzech, e król, który

z Zygmuntem taktuje w sprawie godnoci superarbitra do
askawie przyjmuje poselstwa husyckie, e kacerze czescy

ofiarowuj si nie Polsce pomoc przeciwko zakonowi itp.-^)

Donosi dalej agent krzyacki o powodach niechci pomidzy

królem a ksiciem i e ostatni wany wpyw na króla wy-

wiera, a ostronie dziaajc ; bdzie mona przy pomocy

ksicia i podzia Modawii uskuteczni i zaj przez to
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Polska na wschodzie i faworyzowaniu Husytów przez Po-

laków, które si tak ciko daje Zygmuntowi we znaki,

zada cios dotkliwy. Kto wie, czy nie otrzyma bawicy

przy Zygmuncie Redewicz specyalnycb instrukcyi; na mocy

których mia doradza Zygmuntowi coby teraz pocz na

leao, aby sytuacy jak najlepiej wyzyska.

I rzeczywicie król Zygmunt usucha gosu mdrego
Russdorfa, i jakby poj cay plan intrygi^ wysya do króla

Jagiey i Witolda drugie poselstwo, a mianowicie Piotra

czyckiego i Antoniego Roskowana. Przyjmuje on godno
superarbitra, ale stawia ponownie kategoryczny ju waru-

nek, i skoro król nie przystanie na uyczenie mu pomocy

przeciwko wojewodzie modawskiemu, skoro nie zabroni

Polakom wstpu do Szlzka i wspierania Husytów, on nie

przyjmie ofiarowywanej mu godnoci i nie chce nawet

zjeda si z królem.

Co tylko pierwsi posowie Berzewicz i Zeiselmeister

zaatwili swe poselstwo w Polsce, byo to pod koniec

Wrzenia, i podyli do Litwy, gdzie si wreszcie i Witold

zgodzi na zjazd i proponowa uck jako najdogodniejsze

do tego miejsce, gdy w tem przybywa drugie poselstwo

z wzmiankowanym powyej kategorycznym warunkiem. -
')

e podobny zwrot rzeczy zdziwi mocno króla, który w za-

sadzie przyj by propozycy zjazdu, e nadto w Krakowie

podejrzywano Zygmunta o jak intryg lub zmow z Krzy-

akami, z czego atoli sprawy zda sobie nie umiano, moemy
na miao sdzi. Oczywista, e odprawiono posów z od-

powiedzi, i w sprawie wojewody wooskiego jako te
husyckiej, bdzie si mona porozumie na zjedzie, gdzie

nasamprzód trzeba bdzie zbada o ile zawini wojewoda
przeciwko traktatom i t. p. Poselstwo wedug zwyczaju

zda z temi samemi przedoeniami do Litwy.

Rokowania Jagiey z Zygmuntem gorsz jak wiemy
Witoda. Musia on atoli uledz probom królewskim i od-

prawi pierwsze poselstwo z odpowiedzi z jak ich odpra-

wiono w Polsce, proponujc ze swej strony uck na miejsce
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zjazdu, gdy na Litwie, atwiej mu byo godzcy swarliwe

strony wpyw wywiera, anieli w Polsce lub gdzieindziój.

W tern nadchodzi drugie poselstwo przynoszce znane nam
dodatki. Moemy miao twierdzi, e Witold by poniekd
zgorszonym z powodu treci dziwnej tej legacyi; posowie
bowiem wrczaj mu list Zygmunta, w którym król, po-

woujc siq na sowa jakoby przez ksicia kiedy wyrze-

czone, wprasza si do na gocia. A czyi nie móg si
oburzy, gdy posowie oskarajc króla Jagie, dodawali,

i król Zygmunt chciaby si sam na saui zjecha z ksi-

ciem wykluczajc króla Polski?

Witod wnet dostrzeg, e przedoenia Zygmunta byy
bardzo podejrzanej treci i odpowied sw zastosowa do

tego domysu. Odpowiedzia on mianowicie, '^^) e go mocno

zastanawia, dla czego pierwsi posowie adnego warunku

nie stawiali, drudzy je stawiaj, e gdyby byli pierwsi

z takowem przedoeniem przyszli jak drudzy, mógby by
im co stanowczego odpowiedzie, podówczas bowiem król

Polski znajdowa si w pobliu miejsca pobytu jego. Dzi
za, gdy król ju o setk mil ode oddalony nie mógby
tak rychej da odpowiedzi i doradza, aby na wspólnym

zjedzie^ jak na to ju w zasadzie przystali, i te kwestye

zaatwiono. Wmawianie ze strony Zygmunta jakoby go mia
kiedy ju zaprasza w gocin omija Witod bardzo dyplo-

matycznie^ gdy pisze do Zygmunta : „Wprawdzie pose W.
Kr. MCI. Houb mia wam donie, jakobym mia si przed

nim wyrazi, e yczybym sobie, aby mnie WKM odwie-

dzi raczy a mianowicie w ucku, atoli rzecz ta cokolwiek

inaczej si miaa. Prawd jest, e ilekro Houb od W. Kr.

MCI. do nas przychodzi, tyle razy referowa nam^ e y-
czycie sobie zjecha si z nami. Odpowiadaem mu tedy, e
chtnie zjechabym si z Wami, gdyby W. Kr. M zechcia

nas nawiedzi w naszym domu". Witod zrcznie umia
wymija zasadzk i odpiera wykrty. Czy nie mia tak

sdzi o poselstwie Zygmunta^ skoro mu tene proponowa

zjazd bez wspóudziau króla Polski ? Niemniej zrcznie umia
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on sobie i wzgldem tej póapki poradzi. Oto odpowiada,

^i lubo by mu przyjemnem byo gdyby si móg z królem

Zygmuntem zjecha, to jednakowo zjazd taki nie mógby
si oby bez króla Polski. Prawd jest,—mówi dalej ksi,
jakoby pozornie przyjmujc podstpnie podsuwane mu przez

króla Zygmunta argumenta,— i bez króla polskiego mógbym
W. Kr. M daleko atwiej i przystojniej podj i ugoci,

lecz gdy w braku Jagiey nie moglibymy powzi uchwa
w wielu wspólnie nas obchodzcych sprawach^ prosimy,

aby i on by uczestnikiem zjazdu i abymy, wedug ugody

z pierwszymi waszymi posami powzitej, wszyscy trzej

razem zjecha si mogli". Tak bya odpowied Witolda.

Dodaby jeszcze naleao, e Witod tak tre tych powtór-

nych przedoe Zygmuntowych jak i odpowied na nie

odesa królowi Jagielle, i e w Polsce zaczy si, nie

wiedzie za czyim wpywem, mnoy suszne podejrzenia^

e Zygmunt chce uy przeciwko Polsce Witolda, a co

gorsza, e posdzano ksicia jakoby rad sucha podszeptów

Zygmuntowych. Jak si wkrótce dowiemy, odpowied Wi-

tolda dana Zygmuntowi nie zmniejszya tych podejrze i nie

uciszya gosu wrogów Witodowych w Polsce, posdzaj-
cych go o skryte jakie machinacye z Zygmuntem.

Tymczasem Zygmunt otrzymawszy odpowied Witolda,

a widzc z niej, e zabiegi jego si nie uday, uzna je

jako przedwczesne i owiadcza królowi zarówno jak i ksiciu,

i chtnie odbdzie z nimi zjazd, byle tam poruszono i spraw
modawsk. Pod sam koniec Listopada nastpia umowa,
wyznaczono uck na miejsce a dzie 9 Stycznia na termin

zjazdu. Natychmiast da o tem zna Zygmunt Russdorfowi

i poleci mu, 2^) aby wysa do ucka swoich penomocników
gdy, dodawa : „odbd si tam traktaty o granice Marchii

i Drezdenka; oraz i inne sprawy i to w ten sposób, aby

zakon z tego wszystkiego korzy móg odnie". Na -
danie Zygmunta spieszy Redewicz bawicy chwilowo w Mal-

burgu do Wgier, a równoczenie znany nam poufnik mistrza

Fochs udaje si na dwór Witolda, który ufa, e zjazd przyj-



— 128 —

dzie do skutku i e zakocz si na nim draliwe a do
znudzenia wyczerpujce cierpliwo jego sprawy i czyni do
zjazdu olbrzymie przygotowania. Mistrz uwiadamia ksicia,

i wysya do ucka swych penomocników ^^) w osobach

komtura z Bagi i rzdcy z Rastenburga a ksi odpowiada
z nietajon radoci, i moe raz przecie kwestya pokoju

wiecznego siq zakoczy. Nie wiadomo czy Russdorf utrwala

ksicia w tej nadziei, to pewna, e wiedzia, i w Krakowie
z najwikszem niedowierzaniem spogldano na now próh^

ugodow, czwart ju pono z rz^du od czasu zawarcia

pokoju nad Melnem. Agenci zakonu zbieraj kursujce na

ten temat plotki i donosz o nich Russdorfowi a trudno dzi
dojrze o ile na nich wprost sami wpywaj Krzyacy.

Byo to pod koniec Grudnia r. 1428. Król z Witoldem

bawi wedug zwyczaju w Grodnie. Nieporozumienia po-

midzy nimi jakby nie ustay^ król pokryjomu ywi podej-

rzenia ku ksiciu i ku Zygmuntowi jako te ku krzyakom^
i jakoby mu siq nie podobao, e zgodzono siq na zjazd

w ucku, którego przecie sam by sprawc, gdy nie za- i

signwszy nawet rady Witolda traktowa w sprawie tego

z Zygmuntem. Niepodobna mu skoni Witolda, aby na

przypadek, gdyby go mia obra sdzi polubownym, przy-

obieca Drezdenko i poowa koryta rzeki Noteci, gdy
ksi upornie trwa przy zdaniu, e superarbiter powinien

szanowa prawo i bada wprzód dokumenta i prawne wy-

wody stron zanim wyda wyrok; nawet groby i postrachy

Husytami na nic si nie przyday, Witold szydzi sobie

z Husytów. ^*) Podejrzliwy król coraz bardziej utrwala si^

w nieuzasadnionych domysach i posdzeniach a w przed-

dzie zjazdu uckiego stosunek pomidzy królem a ksiciem

jest pomimo pozorów zewntrznych w istocie gorszy, anieli

by nim przedtem kiedykolwiek w czasie licznych i dare-

mnych zjazdów granicznych z krzyakami.

Rzumy teraz okiem na okres poprzedzajcy wany
w dziejach zjazd ucki a przypomnimy sobie, e w okresie



- 129 —

tym szo Witoldowi o wykonanie pokoju melneskiego,

które dotd jeszcze kuleje z powodu nieodbytych rozgrani-

cze spornych ziem, dzielcych Prusy od Polski. Zobaczy-

limy, e Russdorf dostrzegszy rónicy zada politycznych

zachodzcej pomidzy Witoldem a Polsk, sprawuje opor-

no ze strony Polaków, zniecierpliwi ich zarówno jak

i "Witolda, e atoli przez podstp pozornie legalnego dzia-

ania i ustpstw dla ksicia czynionych, przy rozgraniczeniu

ze strony Litwy sprawuje, e ksi^ który obie strony

zarówno gorliwie nakania do zgody, pocz wicej do-

ranie naciska na króla Polaków, podczas gdy wzgldem
zakonu uywa w tym celu pochlebstwa i rzekomej pro-

tekcyi. To spowodowao mistrza, e uy ostronych i zgra-

bnych intryg, aby z jednej strony podsyca nieufno wzgl-
dem ksicia w Polsce^ z drugiej za zniecierpliwia ksicia

i bodaj pozornie tylko pozyskiwa jego protektorat i spra-

wia presy wywieran na Polaków. Uzyskuje mistrz przez

to upragnione porónienie pomidzy podejrzliwym z natury

królem Jagie a nieugitym i energicznym Witoldem; król,

który si pocz emancypowa z pod wpywu Witolda, po-

zostaje pod wpywem Szafraców, wrogiego Witoldowi

stronnictwa w Polsce. Chodzioby teraz o to, aby nieporo-

zumienia te, o których w Polsce tylko i Litwie wiadomo,

zapomoc jakiej intrygi obliczonej na wyzyskanie ambicyi

ksicia rozgosi wiatu, iskr tlejc w zarzewiu podsyci
w pomie. Rzecz ryzykowna dla ostronego zakonu, to te
Russdorf pracuje, aby uy do tego pomocy Zygmunta
Luksemburczyka. Król ten przekonany przez zakon o szko-

dliwoci Polski, pragnie jej zaszkodzi i atwo poucza si
o sposobach korzystania z nieporozumie zachodzcych po-

midzy Jagie a Witoldem^ ale próba w tym celu przed

zjazdem w ucku odbyta nie udaje si. Mogo go to tylko

zachci do tem ostroniejszego postpowania, które przed-

siwzi w spóce z mistrzem Russdorfem. Starannie ukry-

wany owoc intryg, którego si obawiaj w Polsce, mia
Ostatnie lata Witolda. 9
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dojrz na zjedzie uckim. Tajemne pragnienie Russdorfa,

aby zrzuci z siebie brzemi pokoju wiecznego i szczóre

chci Zygmunta, aby zawika Polska jak piekc spraw
wewntrzn i odci j od Czechów, maj siq speni na

zjedzie uckim.

•ff
-*§-.:^¥>^-



CZE DRUGA.

9*





CZ DRUGA.

I.

Zjazd monarchów w ucku. Sprawy zjazdowe. Zygmunta plan

koronacyi Witoda. Opór senatorów polskich. Intrygi Zygmunta.

Bd podkanclerzego. Zygmunt wyzyskuje now sytuacy. Jego

plany.

Mamy si zaj opowieci o zjedzie w ucku i, jak-

bymy to nazwa mogli, spraw uck.
Od dawna nie widzia i nie zaraz zobaczy wiat tak

wspaniay zjazd trzech panujcych, jakim by zjazd trzech

potnych mocarzy w ucku, mówi nasz DugoszJ) podno-

szcy tq okoliczno, e Polacy wszystkich zamili liczb,

blaskiem, potqg i powag. W rzeczywistoci, monowadcy
polscy, towarzyszcy królowi w orszaku, ogoocili jego ko-

ron ju na tyle z blasku majestatycznego, e mogli nabyt-

kami przymiewa liczny orszak litewski, skadajcy si

z caej rzeszy potulnych ksit litewskich, ruskich i ta-

tarskich, jakote mniej liczny króla Zygmunta, zoony po

wikszej czci z Wgrów. Ostatni jak zwykle spaniajcy

si, miasto na dniu 9, przyby dopiero 22 Stycznia, mia

bowiem „mnóstwo spraw" jeszcze do zaatwienia, z którego

to powodu zreszt stara siq popiesznym gocem usprawie-

dliwi przed wyczekujcymi go ksitami. Sprawy, których

bliej nie objania, odnosiy sie do terroryzowania husytów;

rodek niewinny, którego czsto uywa wyzyskujc pozorne

zblianie si do Polski i Litwy. Podróy jego przez Scz
i Ru czerwon na Woy, towarzysz roje plotek, obliczo-



— 134 —

nycb zapewne na atwowierno Szafraców, którzy tym
razem nie podyli na zjazd, lecz pozostali w Krakowie
i przyjmuj poselstwa husyckie wchodzc z niemi w uklady.2)

Znany z gocinnoci Witold, podejmuje monarchów po kró-

lewsku, dugie wieki bidzie trwaa pami o jego wspaniam
przyjciu, a obronny pod owe czasy uck, licha dzi mie-
cina, zapisa na kartach swej skromnej historyi rozdzia

bardzo wany, rozpoczynajcy si z dniem przybycia króla

Rzymskiego, Zygmunta.

Mniej anieli o zewntrznych stronach zjazdu wiemy
o wewntrznych, o politycznem jego znaczeniu i celu, dla

którego siq zjechano. Na podstawie lakonicznych pod tym

wzgldem relacyi kronikarskich, nie mona si nawet do-

myle, e zjazd w ucku jest skomplikowan kontynuacy

owego szeregu zjazdów, rozpoczynajcych si zjazdem

w Wielenie, który si odby w Maju 1423 roku. Mia on

nadto podnie ide wspólnej krucyaty przeciwko husytom,

dlaczego te i legat papieski by uczestnikiem obrad zjazdo-

wych, które tym sposobem urastay do znaczenia „kongresu

monarchów w ucku".
Uczestnictwo króla Zygmunta,^) zastrzeone w jednym

z dokumentów ugody Kezmarskiej, a poparte kwesty roz-

graniczenia Nowej Marchii, wcale nie byo niespodziank.

Tak on jak i reszta z uczestników wiedzieli a nadto do-

brze, e zjazd ma na celu zaatwienie piekcych kwestyi

jak: modawskiej, husyckiej, i nie majcej koca krzyackiej.

Ostatnia obchodzi najbardziej Polsk, husycka za króla

Zygmunta
;
pierwsz atoli na zjedzie jest modawska —

przynajmniej takby si zdawa mogo, rozwaajc tre
listów Zygmunta bezporednio przed zjazdem do Witolda

i Jagiey pisanych. Wyraa on w nich grob, e nie

przybdzie na zjazd, skoro mu król Jagieo nie przyrzecze,

i przystanie na podzia Modawii, który powinien nastpi

na mocy jednego z artykuów ugody Lubowelskiej.^) Woje-

woda bowiem— tak argumentowa Zygmunt— lubo wezwany

na pomoc przeciwko Turkom, nie przyby osobicie, kraje
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wic jego powinny uledz podziaowi pomidzy Polsk a W-
grami^ jak to uchwalono w jednym z artykuów ugody

Lubowelskiój.

PamitajC; e wojewoda Aleksander by w nienaj-

lepszych stosunkach z Witoldem, gdy syn jego Eljasz

odesa by Witoldowi (1422) powinowat w. ksicia Ryn-

gaq, któr poj by w maestwo, zrozumiemy atwo,

jak draliw bya kwestya, któr Zygmunt zagaja zjazd

ucki,— jak delikatnie zdawa si usuwa zarzat protegowania

Krzyaków, skoro ze spraw t wiza szumny projekt

przesiedlenia ich nad ujcia Dunaju. Niewiadomo, czy rada

koronna dostrzega w planie Zygmuntowym, dotyczcym

podziau Modawii^ waciwego celu obrotnego matacza.

Pragn on widocznie zatrudni Polsk na wschodzie, aby

j odwróci zupenie od zachodu, a do tego celu stósownem

mu si zdawao, poróni jej króla z modawskim ho-

downikiem. Przezornoci w kadym razie odmówi jej nie

wypada— skoro dodamy— i trwaa opornie przy swojem

zdaniu, e wojewoda nie zawini. To te cay szereg skarg,

któremi zarzuca Zygmunt wojewod, listów dowodzcych
i pod Gobiec osobicie nie przyby, i e z tego powodu
chrzecijastwo ponioso klska, to wszystko nie doznao

w radzie koronnej posuchu. danie Zygmunta odparto

jako nieuzasadnione, , zwaszcza, gdy wojewoda znakomitym
by czonkiem i hodownikiem królestwa^)".

Pozornie wic Zygmunt dozna poraki^ gdy nie do-

sign zamierzonego celu. Mówi pozornie, i tu bowiem
znalaz on sobie sposób wyjcia z przykrego pooenia, bez

cignicia na si podejrze, e dziaa zdradziecko. Za jego

oto rad, zgodzono si, e w kadym przyszym sporze co

do stosunków Polski i Wgier z Modawi, Witold ma by
rozjemc.*^) Dalej, e jeszcze tego roku na w. Jerzy ma
Witold wysa do wojewody posów^ do których si przy-

czy poselstwo wgierskie, aby zbada czy Kilja do rze-

czonego wojewody, czyli te do wojewody Wooskiego
a hodownika Zygmuntowegp naley, i eby go przywie
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do naleytego uszanowania wzgldem króla Wigier. Umó-

wiono siq nadtO; aby zakon krzyacki dal ludzi, król Zy-

gmunt za zaopatrzy ich w potrzeby, i eby zaoono
zamek u uj Dunaju, celem obrony Europy od najazdów

tureckich.

W ten sposób zosta Witod, gospodarz zjazdu, za sta-

raniem najdostojniejszego z goci sdzi przyszych moli-

wych zatargów pomidzy monarchami. Król Zygmunt da
jasny dowód, e ufa Witoldowi, i tem pozyska sobie ma,
który mu przedtem nigdy na seryo nie dawa wiary. Nie-

potrzebujemy dodawa, e królowi i radzie jego nie bardzo

podobaa siq ta decyzya, lubo zapada za ich wspóudziaem

i przyzwoleniem. Niedziwi to nas, e Dugosz o niej prze-

milcza, zastanawia atoli, i rada usiuje odwetowa
spraw modawsk na drugiej z porzdku husyckiej, e
wedug powieci wspóczesnego wiadka, jest ona inicya-

tork w teje — nie przewidujc wcale poraki.

Wedug wspomnianej wanie relacyi wiadka zjazdu

uckiego, przystopuj radcy polscy do króla Zygmunta

i rzekn do: askawy królu i panie! Spojrzyj na niedol

Szlska, który pustosz husyci. Tam to dostarczymy Ci

pomocy ; husyci bowiem gorsi s od Turków i pogan.

Przypuciwszy nawet, e danie to w nierównie dyploma-

tyczniejszej formie podanem byo, anieli je znajdujemy

w skromnej relacyi jednego z kupców Wrocawskich, ^)

byo ono jednakowo a nazbyt naiwnem, aby nie doznao
naleytej odprawy ze strony takiego przebiegego dyplomaty,

jakim by Zygmunt. Mia on odpowiedzie: Có mam da
od Polaków aby przeciwko Polakom wojn wiedli? Ju ja

sobie na Szlsku, który jest moj wasnoci, sam dam
rad — sprawozdawca nie doda, czego si atoli petenci

dorozumieli — bylecie wy husytom nie pomagali.

Charakterystyczn t scen, objaniaj uchway za-

pade w ucku a dowodzce, e Zygmunt stanowczo naciska

na Jagie, aby tene zerwa wszelkie zwizki z husytami.

Prawda, e pomocy polskiej nie da na Szlsku, tej si
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raczej obawia, ale ua jego danie postanowiono w ucku,

ze król Jagieo odwoa z Czech poddanego swego Puchale,

e zabroni surowo Polakom wstpu do Czech, zakae sto-

sunków z husytami ; dalej, e dopomoe Zygmuntowi do

odzyskania pogranicznej Polsce Odry i w kocU; e zmusi

Pucha do zadouczynienia za krzywdy wyrzdzone kró-

lowi Zygmuntowi. ^) Doda naley, e uchway te w wy-

sokim stopniu kompromitoway Polsk, dlaczego te Du-
gosz o tern niczego nie wspomina. Oczywista, e o wspól-

nej krucyacie nie byo i mowy, a Zygmunt jakby wywlók
t kwesty, aby odkry w caej nagoci polityk polsk

wzgldem husytów, wiedzc, e Witold jest nieprzebaganym

jej przeciwnikiem.

Nie lepiej te posza sprawa krzyacka, majca za cel

zaatwi kwesty o Now Marchi i Drezdenko. Zygmunt

dziaa tu jak wtajemniczony w zagmatwan i a do mie-

sznoci przewlekajc si spraw graniczn — jako dyplo-

mata^ znajcy najdraliwsz stron swych przeciwników

i dokadnie obeznany ze stanowiskiem Witolda w obec owych

zacitych sporów. Majc przy sobie „pimiennych" Krzyaków
jak podówczas zwano biegych w prawie kancelistów za-

konnych, przysta nasamprzód na odstpienie Drezdenka

Polsce, czem odzyska napowrót wzgldy króla Jagiey,

upartego, jak wiemy, w tej sprawie przeciwnika zakonu.

Co do Marchii inaczej postpi. Znajc upór Jagiey, pod-

sycany przez kanclerza, i niech jego ku Witoldowi, dosza
do tego stopnia, i niechcia powierzy w. ksiciu kompro-

misu w tej sprawie jako sdziemu polubowneaiu, postanawia

król Zygmunt wystawi sabostk królewsk na now prób.

Jako pan Nowej Marchii wrcza on Witoldowi wszystkie

traktaty z królem Jagie i dokumenta, dotyczce spornych

granic z prob, aby by sdzi kwestyi granicznej zacho-

dzcej pomidzy nim a Polsk. ^) Ksia ucieszony wyrz-
dzon mu w tej chwili czci, przynosi t wiadomo wraz

z aktami do króla Jagiey. W królu ody na nowo od

dawna ywiony upór, odrzek tedy ksiciu, i ani chce
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wiedzie ani sysze o jakich tam dokumentach i ze swej

strony nie przystaje na kompromis. Dorozumiewamy si^

jak mocno uboda ta odpowied ambitnego Witoda — jak

ucieszya i zachcia do akcyi Zygmunta. Jego to bowiem

obiera król na sdziogo polubownego. Zygmunt wymawia siq

od zaszczytu i z dobrze pojtym interesem odkada decyzy
w tej sprawie na przyszo.

Tak wic i trzecia z rzdu sprawa posza po myli

Zygmunta — w odwoka. Spraw o Marchi i Drezdenko

odoono do przyszego jakiego zjazdu. A wszake bya
ona t, która jako najwaniejsza, daa powód do zjazdu!

Ale byo ich wicej, kwestyi drobnych, mniej wanych^

o których zaledwie wzmianka pozostaa w aktach. Mamy
lady, e traktowano w sprawach handlu, ca, dalej w spra-

wie Rusi, obchodzcej zarówno Jagie jak i Zygmunta,

o wojnie Dusko-Hanzeatyckiej i o owem przesiedleniu za-

konu Krzyaków nad ujcia Dunaju, czem jednem móg
sobie Zygmunt podbi Jagie i odzyska jego dla si

wzgldy.

Pomimo, e przy traktatach obwiniano si wzajemnie,

e starano si przyci przeciwnikowi, uku odpowiedzi

lub dokuczy ironicznym umiechem, dbano jednake o za-

chowanie przyzwoitej miary ; strony usprawiedliwiay si

z zarzutów im czynionych a nawet wzajemnie sobie po-

chlebiay. Prawdopodobnie i stosunek Brandeburczyka do

Polski by przedmiotem narad i uchwa a mamy powody

do mniemania, e Zygmunt móg by zadowolniony z rezul-

tatu uchwa pod tym wzgldem powzitych i e do reszty

podkopa znaczenie elektora w Polsce. Nawet tureckie

stosunki byy przedmiotem specyalnych narad a Polacy

musieli i tu odpiera zarzuty przez Zygmunta czynione.

Nie powiodo si im z odparciem ; i tu zarówno jak w kwe-

styi husyckiej ustpili w obec nalega Zygmunta i król

Jagieo musia przyrzec, i wyda mu monego zbiega tu-

reckiego „Turka syna lepego," którego wydania Zygmunt

od dwóch lat nadaremnie si domaga. ^^) Wzgldem wojny
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Dusko-Hanzeatyckiej uchwalono, aby król Zygmunt wezwa
Hanzeatów do zaprzestania wojuy^^') a wiadomo ile za-

leao na tern tak Polsce jako te i Litwie, gdzie towary

zamorskie wielce podroay, aby wojna handlu nie tamo-

waa. Szczególniej postanowienie to mogo zadowolni Wi-

tolda, który mocno si^ uskara z powodu tej morskiej

wojny. Nie wiedzia zapewne, e sowo Zygmunta u Han-

zeatów byo grochem o cian rzuconym i przesadnie poj-

mowa znaczenie rzymskiej jego korony.

Dodajmy do tych spraw kwesty przyszego koncylijum,

które Zygmunt przyobiecywa zwoa przy pomocy kuryi,

celem pojednania rzymskiego kocioa ze wschodnim, a bo-

dziemy mieli cay szereg spraw i kwestyj, nad któremi

obradowano na tym pierwszym z europejskich kongresów

monarszych.

Pod wzgldem rezultatów przedstawia si ten zjazd

na pozór jako dzieo zupenie chybione i upokarzajce ini-

cyatora, którym by król Zygmunt. Sprawa krzyacka

i modawska nie doznay zaatwienia; status quo, pozosta

dawniejszy, chwiejny i niepewny, podegajcy zo Polaków

przeciwko zakonowi, pozwalajcy mistrzowi udaremni za-

koczenie sporów granicznych i zwleka cakowite wyko-

nanie warunków pokoju melneskiego, a nad obu stronami

zawisa znowu grona chmura nowej wojny. Wojewoda

modawski, ufny w obron swych interesów przez Polaków,

bdzie móg dalej suy im za wygodne narzdzie do ni-

weczenia planów Zygmunta wzgldem Turków, co w sto-

sownym czasie bdzie na rk Zygmuntowi do planu po-

rónienia Jagiey z Witoldem, który to ostatni, wedug
zapadej w ucku uchway, mia pewne prawa sdziego

nad krnbrnym i zuchwaym wojewod. Zygmunt nie uzy-

ska na razie danej pomocy przeciwko Turkom, wdziera-

jcym si si moc do Europy, a Czesi skoro ujrz, e
zjazd nie doprowadzi do adnej wzgldem nich decyzyi,

bd jak dawniej, ufni w sprzyjanie Polaków i w niede-

termiuacy ich króla, oporem walczy przeciwko Kiemcom
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i Zygmuntowi. Sprzeczne interesa monarchów miasto za-

godnie, zaostrzyy siq skutkiem obrad zjazdowycli jeszcze

bardziej, anieli przed zjazdem.

To te wzrosa nieufno króla Jagiey wzgldem
Witoda, tem bardziej, o ile ksi gospodarz cieszy si
niezwyk sympaty podchlebcy Zygmunta, który z rozmy-

sem i znawstwem charakterów i ludzi, dawa mu dowody

szacunku i wysokiego powaania, stawiajc go na równi

z koronowan gow, gdy wrcza mu kompromis w spra-

wach granicznych^ ji'ko sdziemu pastw i monarchów,

wiedzc prawie na pewne, e Jagieo nie przystanie na ta-

kowy. Niech ta wzajemna, doznaa bodca od protektorów

husyckich Szafraców, którzy w obawie aby w ucku nie

zapada stanowcza uchwaa wzgldem husytów, wysyaj
znowu do króla posa (w osobie Siestrzeca) ^^j z upomnie-

niem, i husyci gro napadem na Polsk, gdyby król

wszed w jakiekolwiek przeciwko nim zwizki z królem

Zygmuntem. Witod przyj z ironi to owiadczenie, wy-

mawiajc królowi zaleno od zych i przewrotnych sena-

torów. Pozostali w Krakowie Szafracy, nie truchlej o wy-

nik zjazdu, gdy w ucku jest biskup krakowski Zbigniew,

antagonista Zygmunta, który z podejrzliw obaw patrzy

na kady jego krok, przewidujc zdrad. W obec tego stanu

rzeczy, nie dziwna, e Witod który si spodziewa, e
w domu swym pogodzi wrogów i zaagodzi spory ich —
nie cieszy lecz raczej martwi si, e próby ugodowe roz-

biy si o podejrzliwo, niech i z wol przeciwników.

W zych rezultatach zjazdu, upatrywa on tajn i brudem

skalan rk Szafraców i ubolewa nad Zygmuntem, nie

wiedzc ani si domylajc, jak oni na olep pdzili w sieci,

które na nich Zygmunt nastawi.

Zygmunt, pobity w oczach Polaków i licznych uczest-

ników wspaniaego zjazdu, niemógt i sam nieuczu upoko-

rzenia na jakie si dobrowolnie ale z rozmysu wystawi.

To nam tómaczy jego ch i zamiar zrealizowania zemsty,

ywionej od dawna przeciwko Polsce, lubo jak dotychczas,
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bezowocnie. Opór Polaków i Jagiety z jednej strony,

szczególna przyja i ufno Witolda i bojarów z drugiej,

wlay wen otuch, e obecna chwila dogodn jest do poró-

nienia poczonych krajów a przynajmniej wadców tyche,

których unij tak szkodliw dla si uwaa i nieraz ju posady

jej zachwia próbowa. Zygmunt odway siq jeszcze raz

powtórzy próbq, azali si nie uda dokona dziea.

Fakt, który nam teraz opowiedzie wypada, tak

rozmaicie tómaczony w historyi, ulega ponownie nowemu
przedstawieniu. Rozumowano o nim bez róde w reku,

dlaazego i najbystrzejsze umysy popady w domysy bdne
lub jednostronne. I autor niniejszego opowiadania, lubo po-

stara siq by przed niewielu laty o odpisy kilku dokumen-

tów tego wypadku dotyczcych, nie znajc innych, nie by
wolny od zarzutu niejasnoci w swem przedstawieniu. Do-

wodem tego, e w kilka miesicy po pojawieniu si jego

pracy, ukazaa si druga, w której usiowano znowu dawny

przeprowadzi sd o „koronacyi Witolda" lubo dobre chci

historyka nie przyniosy nauce oczekiwanej korzyci. Obe-

cnie atoli rzecz si ma inaczej. Historykowi pracujcemu

nad t epok, przybywa obecnie przywilej powieciopisarza

zagldania przez rami swoim bohaterom, gdy ci li-ty pisz.

Przy pomocy materyaów korespondencyjnych, które da-

wniej w archiwum zakonnem butwiay, moe historyk przed-

stawi dokaduiej czytelnikowi pobudki i sposób mylenia

aktorów dramatu przed pópita wiekiem odegranego, anieli

oni sami pobudki i sposób mylenia wspóczesnych sobie

przedstawiali. Odnosi si to szczególniej do okresu zjazdu

uckiego, gdy korespondencya osób dziaajcych sama przez

si pod owe czasy obszerna, dziwnym sposobem do dobrze

zachowan zostaa w miejscu gdziebymy si jej jak naj-

mniej spodziewali. Moe te przy pomocy tych listów, uda

si nam rozjani ów ze wszech miar wany i ciekawy

wypadek historyczny.

Nie tajno historykom, e król Zygmunt lubowa sie

w roli wielkiego negocyatora królów, w pompie zewntrznej,
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jak rozwin móg jako sdzia spraw monarszych, jako

rozdawacz lennictw i beneicyów, a szczególniej koron itp.

Charakterystyczny ten rys, powtarzajcy si po kilka kro
w jego yciu, nie jest atoli tak czystym i podniosym, abymy
z tego powodu króla podziwia mieli. Przeciwnie — po

kadem jego pogodzeniu, zawrzaa na nowo wojna pomi-
dzy wieo pojednanymi, a korona Boniacka przywioda

jej waciciela w wiksz jeszcze zawiso od króla Rzym-

skiego, anieli przed tem kiedy to posiada tylko mitr

ksic. I Witold by ju raz kuszony przez króla Zy-

gmunta, aby z rk jego pi zyj koron ^^), któraby uwie-

czy miaa jego skronie, rozgosi saw i porówna go

z wielu innymi chrzeciaskimi królami, którzy mimo swej

korony, nie mogli si równa z jego zasugami i z ksic
saw. Witold atoli zanadto by roztropny aby niewidzie

w tern przedoeniu jakiej ukrytej myli, dla tego te opar

si natrtnemu Zygmuntowi, który pomimo tej niedystynkcyi

w nieuznaniu tak wysokiego i niezwykego dowodu grze-

cznoci i zaszczytu, nie traci nadziei obdarzenia Witolda

drogocennym sprztem, który by zawsze i bdzie poda-
nym celem niejednego ze miertelników. Witold by na tyle

nieroztropnym, e odparszy pokus, opowiedzia o zaszym

fakcie Jagielle, moe aby da podejrzliwemu królowi dowód

swej niezomnej wiernoci. Nie potrzebujemy dodawa, jak

z tego wanie powodu ucieszya si rada królewska i o ile

wzrosy jej przesadne wzgldem Zygmunta podejrzenia.

Równie zbyteczn byoby udowadnia, e Zygmunt o tem

wszystkiom dokadnie by poinformowany i nadaremnie ocze-

kiwa sposobnoci, aby bd popeniony naprawi. Postano-

wi on, nie dawa pozna po sobie, jak dotkliwie obesza

go rekuza Witodowa, a poznawszy upór i stao ksicia,

z pominiciem jego osoby, zda do wytknitego celu.

Drog t byo pozyskanie dla koronacy i króla Jagiey.

Gdyby król da si nakoni do przyzwolenia na koronacy

swego brata i gdyby królewskie swe sowo uroczycie wobec

Witolda wyrzek, mógby Zygmunt liczy na to, e w razie
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potrzeby^ przez mae poktne intrygi, nakoni radq królewsk

do oporu przeciwko przyzwoleniu królewskiemu, a rozgo-

siwszy równoczenie spraw^^ wprowadzi w ten sposób Wi-

toda i Polaków w stanowczy zatarg.

Pomys ten, jak skutki okazay, nie by niemoebnym.

Król Jagieo by starcem o niepewnem i chwiejnem zdaniu^

atwo tedy dal si zwie przez chytrego Zygmunta. Sposób

w jaki Zygmunt oszuka Jagie, okazuje nam w nim zr-

cznego matacza, który dziaa nie bez namysu i gbszej

rozwagi a gruntownie zna wadców i senatorów jako te i

interesa Polski i Litwy.

Po zaatwieniu a raczej odoeniu spraw zjazdowych

odwiedzi król Zygmunt Witolda i w obecnoci bodcego
podówczas w komnacie sekretarza ksicego Mikoaja Se-

pieskiego, po raz wtóry po dwudziestoletniej przerwie,

zaproponowa ksiciu, by przyj od niego koron. ^^) Bdc
przygotowanym, e go ksi odele z t spraw do króla

Jagiey, umówi si z ostatnim o godzin poufnej pogadanki

wieczornej, majcej bezporednio po tern nastpi, aby króla

zaskoczy nieprzygotowanego i odcitego od wpywu radców.

Witold, w rzeczy samej, na ywe przedoenia i sowa za-

chty ze strony króla Zygmunta, odrzek:

Królu ! nad spraw t, która zdaje si by niemaej

wagi, nigdy si gbiej nie zastanawiaem, zwaszcza gdy

z królem Polskim bratem mym, zwyklimy wspólnie si na-

radza i zastanawia i bez wspólnej rady, niczego nie przed-

sibierzemy.

— A wic pomówi w tej sprawie z królem Jagie,

odrzek przygotowany na t odpowied Zygmunt.

— Stoi to w waszej królewskiej mocy, — odpar Witold,

któremu w tej chwili przypomniay si pokusy Zygmunta,

przed 20 laty zwycisko odparte. Dlaczego dzi je nie od-

piera, zastanowimy si póniej. Tempora mutaniur!

Po chwili, a byo to ju w spónionej wieczornej dobie,

odwiedza Jagieo króla Zygmunta w jego komnacie, gdzie

go zasta wraz z osawion on Barbar Cylejk* hrabi
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Stefanom Rozgonyra, tudzie Janem Mykiem, dworzaninem

królewskim. Zygmunt przygotowa by Jagie, e ma mu
co sekretnego do powierzenia, i podejrzliwy król zapewne

mniema, e b(^d to namowy w sprawie ulenia doli krzy-

aków, lub ostateczne próby zawikania go w spraw mo-
dawsk. Jake si tedy rozczarowa, gdy Zygmunt pocz
wychwala wspólnego ich gospodarza Witolda i w konklu-

zyi zaproponowa, i wypadaoby ksicia w nagrod jego

wielkich zasug okoo krzewienia wiary, odszczególni jnk
zewntrzn oznak chway, któraby go zrównaa w godnoci

z innymi panujcymi w wiecie chrzecijaskim. Pochlebny

Zygmunt, który i Jagielle pochwa tych nie szczdzi, po-

równujc przy innej sposobnoci królewskie na tym polu

zasugi z zasugami Konstantyna Wielkiego ^^), uzasadnia

rozumowanie w ten sposób, i bezsprzecznie monaby cel

osign, koronujc Witolda i e dostojn} gospodarz który

w domu swoim gruntuje zgod w wiecie chrzecijaskim,

godzien jest tego zaszczytu. Dodaje on, e zreszt i sposo-

bno jest po temu, zwaszcza gdy tylu obecnych jest goci,

tyle dostojników duchownych i wieciiich^ zjazd liczny i oka-

zaiy. A i Litwa wspólna ich ojczyzna, przed laty ponie-

wierana i znienawidzona od zachodu, doznaaby przez koron
zaszczytu, pozwalajcego jej pod kadym wzgldem równa
si z innymi krajami chrzecijaskiej Europy. Dodawa
atoli podstpnie król Zygmunt, „e lubo ju dawniej o pro-

'

jekcie tym myla, to jednakowo przekona si, e byoby
niesusznem nie wezwa króla do rady nad wykonaniem

tego, dlaczego te obecnie uprasza go, jako brata swego

najdroszego, bez którego rady niczego pod tym wzgldem
dziaa nie zamierza, aby orzek swe zdanie."

Prostoduszny Jagieo , ujaty mnieman szczeroci

Zygmunta, odrzek , askawie," e nie byby takiemu pro-

jektowi wywyszenia Witolda i wspólnej ich ojczyzny prze-

ciwnym — owszem jest on zatem aby udzieli korony bratu,

e jednakowo naleaoby tajemnic t do wiadomoci Wi-

tolda poda. Zbytecznem byoby dodawa, jak wielce si
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Zygmunt ucieszy z takiego orzeczenia. Znajc tedy chci

i zdania obu braci postanowi ku elazo póki byo gorce.

Witod odpycha w myli korona — jak pokusa, jak

trapic go marq^ jakby przeczuwajc nieszczqcia, które

zatru miay z tego powodu ostatnie dni jego panowania.

Radby by czem prdzej pomówi w tej sprawie sani na
sam z królewskim bratem, pora atoli bya spóniona; tego

dnia nie móg on widzie si z królem Jagie.
Szereg najrozmaitszych myli, piknych i podniosych

to znowu czarnych i ponurych, trapi umys ten wielki, przez

om krzyyków przywyky do rozwizywania najzawilszych

zagadnie pastwowych, umiejcy w kadym wypadku sie

znale i powzi stanowcz decyzy^ a lubo ambitay, to

jednak nie kierujcy siq drobnostkow ambicy i nie zno-

szcy je.) '6j.

O koronie nigdy Witod nie myla — by on bez niej

królem — dla wielkiego mqa, wystarczaa skromna mitra

wielkiego Gedymina. Myli jednakowo o koronie mu na-

streczanej, nie odpycha on zupenie. Ona to bowiem blaskiem

swym wzmocniaby wpyw jego w Polsce, nadaaby wyraz

deniom i pracom jego na Litwie i Rusi a sankcy owo-

com trudów jego, przez pó wieku zgór podejmywanych.

Przez koron Litwa byaby porównan z reszt królewstw,

a on zamykajc powieki na wieczny spoczynek, nie potrze-

bowall)y si obawia o jej losy przysze....

Ale czy dziaa Zygmunt otwarcie, przemyliwa Witod.

Wszake ju raz podejrzywa on Zygmunta pod tym wzgl-
dem o uieszczero. Obecnie atoli wynurzy otwarcie król

Rzymski, e pomówi w tej sprawie z królem Jagie. Zre-

szt i obecna chwila wcale bya odmienn od owych dawno
minionych — kiedy to wodzi Zygmunt ksicia na poku-

szenie. Wtedy by on wrogiem Litwy, a wic pomimo grze-

cznoci okazywanych Witoldowi, mia ksi poniekd prawo

do posdzania go o nieszczero. Teraz przeciwnie skada
król Zygmunt w race Witoda sdy nad sprawami spornemi

monarchów (jak modawsk i krzyack) naprawiajc tern

Ostatnie lata Witoda. 10
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w zupenoci bd swój sdem wrocawskim wywoany.
Zygmunt uj sobie lisicia zaszczytem odwiedzin w tali

dalekie strony a traktujc go jako zupenie sobie równego

monarch, móg upi podejrzliwo Witolda. Wymowny
intrygant umia pochlebi ambitnemu ksiciu, i godzien

jest tego zaszczytu, majc tyle dzie prawdziwie wielkich,

tyle czynów dla poytku wiary spenionych za sob, umia
trafido przekonania^ wspominajc o zupenem zrównaniu Litwy

z innymi krajami Europy. Przyjazna usuga z jak si
i''/ecnie po raz wtóry narzuci Zygmunt, okazaa si ksiciu

niekaman; rodzajem wdzicznoci ze strony ugoszczonego

monarchy, który zreszt kreowa królów a jako król Rzym-
ski, wedug powszechnych podówczas wyobrae, niezaprze-

czone mia do tego prawo. Tempora mutantur !

Z tem wszystkiem czu Witold way wszystkie tru-

dnoci, jakie projekt koronacyjny móg napotka ze stron

rozmaitych. Obawia on si mianowicie o niektórych z rady

królewskiej, którym niekoniecznie móg si podoba projekt

wywyszenia Litwy, zwaszcza jeeli by zechcieli dosownie

bra i tómaczy akt unii horodelskiej, w którym ani okrólu ani o

królestwie Litewskiem nie byo mowy. Ksia zna ju wady

tego traktatu midzynarodowego, który moe wbrew myli

jego twórców, czyni w zasadzie z Litwy prowincy Polski

zapewniajc jej niezawiso póki stanie ycia jej ksiciu.

Moe te i mylaa e korona zdoaaby wad t naprawi.

Nazajutrz rano wyszed Witod wczenie, by pomówi
z Jagie o wanym projekcie króla Zygmunta. Byo to

zwyczajem na dworze królewskim i rano odbywa poufne

konferencye, a od lat kilku staruszek przyjmowa poufnych,

lec jeszcze w ou. Ksia sn spieszy si, by przeszko-

dzi dworskim plotkom, jakie w skutek wczorajszego wy-

padku powsta by mogy i uprzedzi króla.

Drzwi komnat królewskich a zarazem wizyty rannej

Witoda, pilnuje ju król Zygmunt w zamiarze przeszkodze-

nia poufnej braci sam na sam rozmowie. Wychodzi on

z godn sw maonk Barbar naprzeciw ksicia i z dobrze

I
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udan radoci oznajmia mu, i wczoraj wieczorem by
u niego król i zezwoli na koronacy. „Chodmy tedy z kró-

low do Jagiey" — doda szybko — niedajc czasu do

namysu zdziwionemu Witoldowi nad jego o tak wczesnój

porze i w tern miejscu obecnoci.

Weszli tedy razem do komnaty królewskiej. Zygmunt
powita króla i wnet przypomnia mu o wczorajszem przy-

zwoleniu.

„Przyzwoliem na koronacy ksicego mego brata

i ciesz si z tego , odrzek zagadnity staruszek^ wród
zwykych sobie komplementów „jako ksiciu lepiej yczy
anieli sobie samemu, e sprzyja mu bardziej anieli komu-

kolwiek bd innemu."

Witold oceniajc natychmiast donioso przyzwole-

nia królewskiego i j<Jkby przeczuwajc intryg, wtrci po

litewsku, tak aby tego Zygmunt nie zrozumia: Królu ^ nie

piesz w tej sprawie! Porad si naprzód z praatami i ba-

ronami swymi, czego i ja z moimi nieomieszkam uczyni.

Król atoli znowu w obec Zygmunta i Barbary powta-

rza dane przyzwolenie i zarcza, e jest to jego daniem
i pragnieniem^ aby w. ksi otrzyma koron.

Król Zygmunt wraz z królow poczli tedy z nadmia-

rem udanej wdzicznoci dzikowa Jagielle za to przyzwo-

lenie, a gdy podówczas rada królewska wstpowa pocza
do komnaty, oddalili si, z niepoun ju nadziej, e intryga

uda si zupenie. Równoczenie wyszed i Witold na

narad ze swoim senatem i w obu izbach poczto dyskuto-

wa nad koronacy, projektem nadspodziewanym, o którym

dotychczas moe i mkt nie wiedzia. Dorozumiewa si
jednakowo godzi, e Zygmuntowi mogo zalee na tern,

aby wie o wczorajszym konsensie króla, dosza do uszu

tych, którzy j przyj mogli tylko z oburzeniem.

Rada Witodowa przyja projekt koronacyi z zapaem,

cieszc si chwa ksicia i ojczyzny. Senatorowie za polscy

z niedowierzeniem ku ksiciu z oburzeniem i pych, e im

si udao przeszkodzi czarnej intrydze Zygmunta, odrzucili

10*
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projekt, biorc królowi za ze, e da przyzwolenie, któ-

rego oni, niecbcc dziaa wbrew unii borodelskiej, da nie

mog. Postanowiwszy dziaa stanowczo, usuwaj oni króla

zupenie a biorc na si^ stra i obron zagroonych praw

koronnycb postanawiaj wezwa Litwinów wraz z w. ks -
ciem na wspóln konferency, która s'q te natychmiast

odbya
Wspólne to posiedzenie byo nadzwyczaj burzliwe

i trzeba byo powagi Witolda, aby nie dopuci, aeby spory

doszy do ostatecznoci. Biskup krakowski, Zbigniew, opo-

nuje projektowi, który przedstawia jako intryg, uknut
przez Zygmunta przeciwko unii narodów ; tak samo i pod-

kanclerzy^ który równie zdaje si rej wodzi w radzie.

Mona sobie wyobrazi wzruszenia wstydu i oburzenia,

z jakiem liczny senat bojarów przysuchiwa si owemu vefo

rady koronnej ? Jego tre jakkolwiek moe nie w takowej

formie, jak j Dugosz przez usta Olenickiego podaje, zda-

waa si by osobist, dla nich zniewag, obelg dla idei

równoci ich z Polakami, w której wzrastali od czasu unii

horodelskiej^, obelg dla Witolda^ który kraj ich tak wysoko

podniós, a co wszystko razem wziwszy, pozbawiao Litw^

samodzielnoci w obec Polski i przyprowadzao j do naj-

gbszego upokorzenia w obec lenników litewskich, malkon-

tentów Rusi i w obec dostojnego gocia, który j podnie
chcia i wywyszy. To te i oni nie szczdzili sów, atiy

odeprze bahe w icb oczach zarzuty Polaków. Wielu byo
bojarów, którzy, jak to póniej Witold Jagielle przypominaa

wydawali gniewne okrzyki, wybuchali dzikiemi pogrókami

i przycinkami, a wzburzenie doszo do tego stopnia, e haaa

i krzyk rozlega sie w sali i przygusza mówicych. Nie

zmieszany tem Witold, maskujc umiechem uczucie wstydu

jakie go dotkno, nakaza swoim milczenie. Obecni rozeszli

siq w spokoju. Poczeui odszed Witod do kró)a, by mu
opowiedzie, e rada jego si sprzeciwia i niezezwolia na

koronacy. Przyczem dzikowa ksi królowi w serde-
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<}znych sowach, e on zezwoli, dodajc, e nigdy nie myla
ani tó bdzie myle o koronacyi.

Witod zaegna burz. Nie tak rada królewska, try-

umfujca^ e si jej udao przeci nici Zygmuntów ej intrygi

i tracca w zapobiegliwoci swej gow, coby czyni nale-

ao, aby Zygmuntowi nie pozwoli na nowo nawija je na

kb k. Zapada tedy decyzya, aby usun króla Jagie
od wszelkiej z intrygantem stycznoci. Obawiano si o sta-

ruszka, aby go Zygmunt na nowo nie wcign do sieci,

zamiast tedy przeczeka a do wyjazdu króla Zygmunta,

postnnowia rada jeszcze tego samego dnia opuci wraz

z królem mury ucka, w naiwnem mniemaniu, e tym spo-

sobem przykrej tej sprawie pooy koniec. Co te niebawem

nastpio, jakby w spenieniu póniejszego przysowia: Krzy-

kn niepozwalam i uciek na Prag.

Dostao si przed wyjazdem jeszcze i Zygmuntowi.

Musia on wysucha gruntownej filipiki Zbigniewa i znie
lekcewace sowa o intrydze knowanej przeciwko unii

narodów. Nie potrzebujemy dodawa, e umia si obroni

i e tak sangwiniczne postpowanie wzgldem gocia byo
zbytecznem i niestosownem. W obec owiadczenia Witolda,

mógoy senat polski uda, e nie wie skd pochodzi projekt

koronacyjny. To te zatrzyma Zygmunt króla chccego

odjecha wieczorem, temi sowy: i gdy za dnia przyjecha,

w dzie by te i odjeda wypadao. ^^) Ile zoliwej ironii

zawieray te sowa!
Król Jagieo nazajutrz przy poegnaniu z Witodem,

gdy tene powtórnie pocz mu dzikowa za jego yczli-

wo, owiadczy, „i koronacya ksicia jest jego y-
czeniem,* i upewnia go o swojej dla tego projektu yczli-

woci. Niewiadomo czy wyraa on tem tylko osobist

sw yczliwo dla ksicia^ czy te wypowiada, skutkiem

Tady swych senatorów, zupen od nich zawiso.
Nagy i niespodziewany odjazd Polaków i króla jak

z jednej strony niemiym by Witoldowi, tak z drugiej by
wcale na rk królowi Zygmuntowi. Przy poktnych intry-
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gach, zrcznie prowadzonych a zdajcych ku temu celowi,

by fakt przykry i smutny, lecz w istocie blahy^ wysune
na pierwszy plan, moga siq uda kabaa. Chwila ku temu

dogodna 1 sprzyjajca. Pomaga mu wielce rozdranienie

Litwtnów i Kusi^ ich gbokie upokorze e^ podraniona

ambicya ksicia — a wreszcie, co moe i najgówniejsza,

brak króla i senatu, którzyby plotkom i obmowom mogli

pooy koniec. Zaprzeczy si atoli nie da, e takie intrygi,^

pomimo talentu ich twórcy i wykonawców, nie potrafiyby

zachwia staoci Witolda, który obraz t jako czysto

osobist traktowa, i lubo móg ywi niech do przeci-

wników, to jednak przekonany by o szczeroci i przychyl-

noci króla i o jego bezsilnoci w obec swych senatorów.-

Witod pojmowa trudne pooenie królewskiego brata, a e
nadto czu i wiedzia o doniosoci projektu koronacyjnego,

który koniecznie pocignby za sob zmiany w ukadzie

politycznym Polski i Litwy, tak e wymagaby nowej re-

dakcyi unii horodelskiej, przebacza w duchu oporowi senatu

królewskiego i postanowi by guchym na podszepty wpl-
tanych w kaba zauszników Zygmuntowych, jako te i sa-

mego króla Kzymskiego. Napróno stara si ostatni udowo-

dni ksiciu, e on posiada prawo do koronowania go;

napróno ofiaruje si z t usug i przekonywa, e ta korona

w niczem nie zmieni stosunku Litwy do Polski. Roztropno

ksicia, nakazuje mu zbywa pytania Zygmunta wymów-
kami, e na to potrzebaby przyzwolenia peuej rady bojaróvr

Litewskich, któr póniej w tym celu zwoa, e przeto

i koronacya mogaby kiedy póniej nastpi. ZygQiunt

widzc^ e ambitny ksi, zasaniajc tern pomimo woli

doznan porak, usuwa jego plan w nieokrelon przy-

szo, ofiarowywa przynajmniej ksiciu, na kady wypadek

sw uczynno i przyjacielsk usug.
Inaczej anieli z Witoldem miaa si sprawa z jego

senatem, który obraz senatorów polskich tern ywiej od-

czuwaa im bardziej intrygowa mielszy w obec nich król

Zygmunt. On przekonywa ich, e Polacy, mimo unii, uwa-

1
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aj ich jako niszych od siebie, a temsamem tak ich oj-

czyzn Litwq jak pana ich w. ksicia, jako lenników swoich,

i li z tego powodu nie chc pozwoli na ich wywyszenie.

Jednakowo ksitom i senatorom Litwy przewodzi Wi-

tolda z którego to powodu udatnie rozpocze^ta kabaa Zy-

gmuntowa, natrafiaa na trudnoci nieprzezwycione.

Z tego zakopotania wybawia Zygmunta kancelarya

królewska, zaalarmowana z umysu przez Zygmunta roZ'

szerzon pogosk, jakoby król Zygmunt sam zamierza

Witolda koronowa, nie ogldajc siq wcale na Polsk.

Krok jej faszywy^ który opowiedzie mamy, pozwoli intrydze

nada zwrot dla Zygmunta pomylny.

Król Jagieo uda si wprost z ucka do Krakowa,

rozpuciwszy swych senatorów do domu. Oprócz biskupa

krakowskiego, nie by nikt ze starszych senatorów obok

króla jak tylko kreatura Szafraców, mody podkanclerzy

Wadysaw z Oporowa doktor prawa. Modzieniec ten oka-

zywa niezwyczajn gorliwo w zwalczaniu projektu Zy-

gmuntowego a nadto podziela! wraz z mistrzami swoimi,

Szafracami, przesadn podejrzliwo wzgldem Zygmunta.

Skutkiem tego, jak z jednej strony nieostyga w zapale

i podejrzliwego z natury króla napa obaw o stao Wi-

tolda, tak z drugiej przemyliwa nad sposobem, przy któ-

rego uyciu^ monaby Zygmunta uczyni nieszkodliwym dla

Polski. Wiadomoci nadchodzce z ucka do króla, utwier-

dzaj go w powzitem o Zygmuncie mniemaniu, e miano-

wicie on przez plan swój zmierza wprost przeciwko unii

horodelskiej, a co gorsza, e pragnie Litw oderwa od

Polski i uczyni j niezawisem królestwem. W tem podej-

rzeniu utrwala go alarm, e Zygmunt sam ju pragnie

ukoronowa Witoda i nieoglda si ani na króla ani na

Polaków. Zapobiegliwy podkanclerzy, widzia ju ojczyzn

w niebezpieczestwie — i szuka sposobów ratunku.

Dwie drogi, po którychby zdy móg do celu, mia

podkanclerzy przed sob. Pierwsz prost i praw byo

spowodowa króla, aby si wprost uda do Witoda i za-



— 152 —

pyta o prawdziwo pogosek, z przedstawieniem ewen-

tualnem, e pomimo najszczerszj woli królewskiej, koronacja

odby si nie moe, gdy senatorowie polscy susznie po-

dejrzywaj Zygmunta, i podniós on myl o niej, z zamiarem

zerwania unii horodelskiej. Podkanclerzy atoli wiedzia do-

brze, i król pragnie wywyszenia Witolda i Litwy, e po-

kilkakro zarcza, i osobicie jest temu planowi przychylny

i obawia si, e król nie przystaby na to, aby wbrew
danemu sowu, przekonywa brata o niemoliwoci projektu.

Król, w susznem mniemaniu doktora, odrzuciby propozycy

odwodzenia ksicia od planu, którego ten nie rozpoczyna

przeprowadzi i nawet myli o nim uroczycie si(^ wyrzeka,

a na który król da zezwolenie. Gdy prost drog nie da

si osign celu, mniema podkanclerzy, e konieczna uciec

sie do krtych manowców. Król Zygmunt wraca z ucka
do Wgier przez terytorya polskie. Korzysta wic z chwili

i przekona go, e koronacya Witolda jest niemoliw i od-

wie go tym sposobem od wszelkich pod tym wzgldem
zamiarów. Wszake Zygmunt gównie zawini, od niego

tedy naley wymaga by sprostowa bd uczyniony. Tak
rozumowa podkanclerzy i zniósszy si z Szafracami

a mianowicie z kanclerzem, postanowi obra drug krt
drog.

Nie umiemy zaiste powiedzie, czy krok, jaki pod-

kanclerzy obecnie zamierza uczyni, za wiadomoci i ze

zgod królewsk by uczyniony. To jednak pewna, e mia
na to przyzwolenie Jana Szafraca, kanclerza pastwa, który

by gównym przeciwnikiem koronacyi Witolda. Dorozumie-

wamy si, e tak kanclerz jak i podkanclerzy, pomimo
woli, ulegli szerokim wpywom Zygmuntowej intrygi i sami

wpadli w zapltane jej sieci. Równie i to nieulega wtpli-

woci, e Jagieo wypiera si póniej, jakoby podkanclerzy

za jego wiedz odnosi si do Zygmunta i e doktora jako-

te Szafraców uwaa Witod za jedynych wrogów w Polsce

a to z powodu kroku jaki obecnie uczynili.
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Bd co bd w kancelaryi królewskiej pracowano

obecnie nad instrukcj poselsk a mia j dorczy Zy-

gmuntowi wracajcemu do Wgier kuryer królewski Piotr

czycki. Tre tej instrukcyi, któr uwaamy jako koron

intrygi Zygmuntowej, przytoczymy w doslownem jej brzmie-

niu. Pose imieniem króla mia mówi do króla Zygmunta ^^):

„Przypominamy sobie sowa i rozmowy braterstwa wa-

szego w ucku, o koronie i godnoci królewskiej , któr

mielicie zamiar uczci brata naszego Witolda i ziemie

litewskie. A chocia to siq nam bardzo podobao, jednak

od tego odstpujemy i zbadawszy rzecz z naszymi radcami,

sdzimy, e taka koronacya niczego dobrego przynie nie

moe, a nadto, e gdyby przysza do skutku, obawia si

naley midzy Polsk a Litw nieporozumie, wojen, zdrad

i nieszcz, które potem z najwiksz tylko trudnoci za-

egna by si day, a unie i zwizki pomidzy Polsk

i Litw rozwizane i zerwaneby zostay. Co wiksza, baro-

nowie i szlachta Litwy, omieleni powag i dostojestwem

tego rodzaju, mogliby po mierci brata naszego, co nie daj

Boe, któremu do takiej i tak wielkiej godnoci sprzyjali-

bymy, króla sobie zarówno obra, (podczas gdyby panowie

polscy temu si sprzeciwili), coby jawaje dyo przeciwko

naszym dokumentalnym ugodom, wyranie zastrzegajcym,

e tak po zgonie króla jak i w. ksicia, tak w Polsce jak

i w Litwie, panowie jednej z tych ziem, niemi przystpi

bd do koronacyi króla, bd do eekcyi w. ksicia, bez

porozumienia si i poprzedniej zgody panów drugiej ziemi.

W. ksi litewski a brat nasz ma wiele ziem, któremy

mu w doywocie dali, a które za przyjciem do skutku

koronacyi mogyby od nas jak i od polskiej odpa korony.

Dlatego bracie nasz, prosimy was gorco, yczymy sobie

i domagamy si w imi dokumentalnych zapisów, przysig

i zwizków pomidzy nami zawartych, zechciejcie nasze,

naszych synów i królestwa naszego dobro i poytek mie
na wzgldzie i równym umysem rozway umowy i ugody,

które, co nie daj Boe, mniemamy, e zagin. Prosimy tedy
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o zaniechanie tój sprawy, dla uniknicia wyej wspomnia-

nych klsk".

Zastanawiajc si nad powyszym elaboratem doktora

podkanclerzego^ nie podobna stumi w sobie okrzyku po-

dziwu nad uderzajcym brakiem dyplomatycznego talentu

uczonego tego dostojnika. Uderza nas nasamprzód zupeny

brak znajomoci charakteru Zygmunta, którego podstqpnoó

usiuje podbi zbytni otwartoci królewsk. Szczero t
posuwa on do tego stopnia, e maluje cay kopotliwy stan

Polski, na wypadek^ gdyby koronacya przysza do skutku!

Czy nie do byo odwoa sie do aktu unii horodeskiej,

w którym o królu ani o królestwie Litewskiem nie byo
mowy ? Podkanclerzy odkrywa sabe strony pastwa i wy-

kazuje Zygmuntowi ile obecnie Polska jest zawis od jego

woli. Co gorsza, upokarza on w obec króla Zygmunta Litw
i jej ksicia, którego akt horodelski uznaje na Litwie za

równego Jagielle suwerena. Co mówi wreszcie o podlsan-

clerzym, który przed chytrym mataczem obwinia bojarów

Litewskich o dnoci separatyczne, gdy mówi, i po mierci

ksicia, na wypadek jego koronacyi, mogliby oni nie ogl-

dajc siq na Polsk, kogo innego obra sobie na króla.

^ S^J^J Zygmunt zechcia z tej legacyi skorzysta i akt

ten, kompromitujcy zarównie ksicia jak i jego bojarów,

do tego ostatniego posa? Prawda, e tego nie przewi-

dywa uczony podkanclerzy

!

Nie potrzebujemy przesadnego powzi wyobraenia

o dyplomacyi Zygmunta, skoro dodamy, e umia skorzysta

z bdu kancelaryi polskiej. Nie powinnoby nas nawet za-

stanawia, e uczyni on to w sposób przebiegy, waciwy
jego charakterowi, gdy zwaymy na nierozsdny krok strony

poddajcej mu do rk narzdzie intrygi.

Z acuta, tam bowiem przedoono Zygmuntowi ow
legacy, wysa on nasamprzód potajemnie posa do Wi-

tolda zaczajc mu kopi owej nieszczsnej legacyi „aby

wiedzia coby mia o królu Jagielle sdzi". ^^) Równoczenie
da zna o zaszym zwrocie sprawy w. mistrzowi, przyobie-
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cujc uwiadomi go o odpowiedzi jak da póniej królowi

Polski i dajc mu tajn instrukcy przez brata w. mistrza

o czem nam póniej wypadnie pomówi.
Zygmunt by przezornym i ostronym dyplomat o nieco

tchórzliwem usposobieniu, dta tego te postanowi! nie wprzódy

odpowiedzie Jngielle, a si nie oprze na ziemi Wigierskiej.

Zbywszy wiec posa obojtn odpowiedzi, e za przybyciem

do Koszyc odpowie królowi, zda przez Scz ku granicom

wigierskim. Przybywszy do Koszyc odpowiada on na lega-

cy polsk, jak na to w zupenoci zasugiwaa.^^) Przypo

mnial najprzód królowi, e on sam na koronacy raczy

zezwoli i e to zezwolenie kilkakrotnie w obee w. ksicia

powtórzy, wykazujc przez to ca niestosowno kroku

jaki zrobiono ze strony królewskiej. Udajc niewiadomego

stosunków polsko-litewskich^ wzmiankowa dalej, e niewia-

domo mu byo, czy król zamyla wypeni swe sowo czy

te nie, zamierza wszake — dodawa Zygmunt — naradzi

si pod tym wzgldem z panami litewskimi i tymi, których

ta sprawa obchodzi. Dlaczego te niezmiernie si dziwuje,

e król Jagieo tak rycho i niespodzianie znagla go do

opuszczenia tych spraw, do których wykonania on przysto-

powa tylko za dorad i zezwoleniem królewskiem^ majc
na celu jedynie dobro i honor domu króiewsKiego. Bo prze-

cie— uzasadnia Zygmunt to zdanie— sprawa ta, adnej nie

wyrzdzi szkody domowi królewskiemu, a król obecnie

wzywa go do odwoania tego co tylko za jego rad i ze-

zwoleniem czyni; e dane odwoanie i opuszczenie sprawy,

hab przyniosoby jego honorowi i imieniu, coby wreszcie

zmierzao przeciwko zapisom wzajemnych traktatów itp.

Karcc w ten sposób bd królewski jakiego sie z winy

kancelistów dopuci i okazujc dobitnie, e nie cofnie roz-

pocztej sprawy, uwaa Zygmunt jednakowo za stosowne

zmodyfikowa udan sw prawo i stao charakteru nieco

delikatniejszym rysem pozornej przyjani. Majc na celu

zamaskowa wysyk posów do Litwy i do Malborga,

o czem wnet w Polsce wiedziano, i nie zrywajc zupenie
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z Jagie, intryg tali pomylnie rzucon poraidzy braci,

uczyni bardziój zawi^ pisa on dalj w te sowa: eby
atoli bracie wiedzia, i jest mera usilnem staraniem w bra-

terskiej z Wami pozostawa przyjani, gotów jestem znowu
zjecha si z Tob i w. ksiciem, n. p. na granicy pruskiój.

Porozumiemy si tam nad sposobem w jakimbymy pozo-

stawa mogli powizani wzem niezamanej przyjani wraz

z królestwami i krajami naszymi, tak eby wqzy te i po

mierci naszej ziemie nasze wizay i pozwoliy im uywa
bogiego spokoju czuej przyjani. Polfrmy w tym celu na-

tychmiast posów do w. ksicia, aby oznaczy dzie i miejsce

tego zjazdu a o odpowiedzi jego me zaniedbamy zaraz

uwiadomi wasz bratersk mio....

Ostatni wybieg chytrego Zygmunta mia zamaskowa
owe poselstwo do Witolda — majce jak wiemy wcale inne

cele, anieli to wyuszcza Zygmunta jakote i drugie posel-

stwo wysane przez Zygmunta do Krzyaków, narzdzi i po-

redników jego intrygi. I o nich wzmniakowa mimochodem
Zygmunta i pomni dobrze, e pomimo jego woli król wy-
bra go na rozjemc sporów granicznych, e on jednakowo
wolaby, aby Witold byt sdzi w polsko- pruskiej sprawie^

i tylko na wypadek^ gdyby król i teraz niechcia przysta

na Witolda jako rozjemc, zmuszony byby przyj woony
na si obowizek. Sdzi jednakowo — z udanem niedowie-

rzaniem — i moe strony zgod/ si na wybór jakiego

innego ksicia na sdziego polubownego....

Gdy w ten sposób kancelarya króla Jagiey otrzymaa

naleyt odpraw a Zygmunta nie zerwawszy cakowicie

z królem, mia dogodn sposobno wprost przez Polsk po-

rozumiewa si z Krzyakami na jej zgub, witali go po

drodze do Budzina husyccy Czesi, przestraszeni pozornem

jego zblieniem si i pogodzeniem z Polsk i Witoldem.

Zygmunt wyznaczy im by pono z ucka jeszcze termin

zjazdu na dzie 6 Marca, i nie wtpi, e jeeli kiedykol-

wiek natrafiaa si dogodna pora do ukadów z husytami to

obecna bya najlepsz. Skutkiem podróy jego do ucka,



— 157 —

podnioso si^ raptownie jego znaczenie a strach owadn
szeregi jego wrogów. To te i Turcy staraj siq obecnie

o zawarcie trzyletniego z nim pokoju; zawiadamiaj go

o tem prze/, umylnego penomocnika, wypowiadajc równo-

czenie woju^ W enecyanom, wrogom Zygmunta. Naleao
mu jes/.c/e uwiadomi o sprawach swych w. mistrza Krzy-

aków i da stosowne instrukcye. Kaza mu tedy najszcze-

góov\iej opowiedzie o dalszym toku intrygi, „aby mistrz

wiedzia jak si ma zastosowa,""^') a wnioskujc, e ju
otrzyma w Malhorgu owe tajne poselstwo, które mu pr^ez

brata jego bv posa, da obecnie, aby mistrz donosi mu
jaki obr()t wemie caa sprawa na Litwie i czy mona mie
dobr nadzej... azali Witod postanowi wzi z rk jego

koron. Jak wielce ci^j^^a ta sprawa na umyle Zygmunta,

wiadc/.y ta okoliczno^ i poleca on mistrzowi pod sam
koniec pisma, aby mu bez zwoki, dniem i noc dawa
o „tem" wiadomo , a równie i ze swej strony ryche
przyobiecywa instrukcye.

Oto sposób w jaki postpowa Zygmunt. — Odwie-

dziny posiadacza rzymskiej korony w ucku, daj nam
obraz zawizanej przeze intrygi, jak si na podstawie

licznych aktów dyplomatycznych i listów przedstawia.

Ci co ten szaibierski czyn Zygmunta za niegodny jego

charakteru poczytuj, winni zwaa, i by on z duchem
czasu zgodny. Z, gmunt obraca tylko wasne fortele Polski

przeciwko niej samej i uywa jedynie rodków, które jak

siej spodziewa mogy uczyni Polsk dla nieszkodliw*

Posdzajc j, na podstawie licznych danych, o wydzieranie

si Si moc, lecz zawsze pokryjomo i tajnie do Szlzka
a dalej o ch wydarcia z rk jego korony czeskiej, uwaa
za stosowne uy rodka czarnej intrygi. Pod pokrywk
wyniesienia na kró.ewsk godno w. ksicia Litwy, mia
on na celu porónienie dwóch narodów, których unia tak

Wielce mu si daa we znaki. Dolum reprimere dolo byo
zasad polityki Zygmunta wzgldem Polski, a celem

zamania doniosoci uuii, trzeba byo chytro doprowadzi
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do ostatecznego kraca. Z wasnj praktyki i ze stosunków

ksicia z Krzyakami, wiedzia on, i skoro Witod raz po-

wzi jakie postanowienie^ nie atwo i prawie nigdy nie da
siq odwie od swego zamiaru. Krzyacy pouczyli go, i
pewne stronnictwo w Polsce nigdy nie zezwoli na takie wy-
wysz Witolda i Litwy, dla tego t, bd co bd, posta-

nowi on plan, kilkakrotnie ju zamierza ny, doprowadzi

do skutku. Okolicznoci sprzyjaj obecnie wicej anieli

kiedykolwiek.

II.

Scena w Ejkszyszkach. — Odpowied dana Zygmuntowi. —
Wyrzuty Witolda w obec króla Jagiey. — Wynurzanie si

przed Russdorfem. — Plany kancelaryi krakowskiej.

Opumy obecnie gabinet gównego intryganta, króla

Zygmunta, a powrómy do Litwy, dokd si uda w. ksi
Witod. Minj dla dni szczcia a poczynay siq cikie
chwile trosk i zawodów. Z ostatnim dniem zjazdu uckiego
miao niestety powodzenie opuci go bezpowrotnie!

Ambitnemu ksiciu Litwy trudno byo nie uczu
upokorzenia, którego rzeczywicie dozna, gdy rada koronna

sprzeciwia si jego koronacyi. Upokorzenie to atoli nie

byo dotkliwem dotyla, aby wyda mogo, jako owoc, czyn

jaki, któryby zakóci spokój zwizanych uni narodów.

Nasamprzód nie byo ono pierwszem , gdy star pomidzy
Witoldem a senatem króla Jagiey, liczy przeszo wicej,

anieli o tern wie historya. Po wtóre, e tak jak do tych

czas rzecz staa, móg on j uwaa za kwestye czysto oso-

bist i skarciwszy porywczo bojarów na owem burzliwem

posiedzeniu, oczekiwa spokojnie, a siq caa rzecz nie

skoczy na drodze parlamentarnego porozumienia z obozem

przeciwników. Jakkolwiek by atoli ono wypado — pomyl-

nie lub te nie — to pocieszao go jednak postpowanie

królewskie, który na projekt zezwoli i konsekwentnie po-
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stpujc, pomimo veto swych senatorów^ zarcza ksiciu,

e sprzyja projektowi króla Zygmunta. To prawe postpo-

wanie królewskie, jak z jednej strony zacierao w duszy

jego przykry obraz doznanych od króla uraz i star wza-

jemnych, tak z drugiej umniejszao stopie odczutego upo-

korzenia, zwaszcza gdy Zygmunt ju odjecha i z jego

odjazdem zdawaa si urywa ni intrygi
,
podsycajcej za-

wierajcy pomyk oburzenia w bojarach litewskich. W obec

tej okolicznoci, e Witold nie napiera si^ korony byliby

i bojarzy nie mieli podnosi na nowo draliwej kwestyi,

a wiqc odoenie tej sprawy na przyszo mogo zmieni

siq w cakow-te jej zapomnienie.

Przeciwny obrót wzi moga sprawa, gdyby i^to prze-

kona Witolda, e by niegodnie przez króla oszukiwany.

Stao siq to .w Eikszyszkach na dworze ksicym
w pierwsz niedziel postn, przypadajc na dzie 13

marca. Naprzeciwko zmierzajcego do dworu ksicego
wielkiego ksicia, wyjechali na spotkanie senatorowie jego,

pozostali w Litwie, a na ich czele biskup Wileski. Do jego

orszaku przyczyo sie wielu senatorów i znakomitszych

bojarów litewskich z czoobitnoci witajcych ksicia. Po-

witanie zreszt nie bvo radosnem, mona si bowiem doro-

zumiewa, e i tu dowiedziano si o uckiem zajciu a w obec

powagi ksicia kady musia tumi to^ co mu najbardziej

leao na sercu. W zamku, dokd towarzyszono ksiciu, dano

zna o przybyciu posa Zygmuntowego. Witold przyj go

tedy w obecnoci licznego zebrania bojarów, niespodziewa-

jc si zapewne jakiej treci bdzie rzeczone poselstwo.

Nadmieni naley, e nieznany domownik równie niezna-

nego rycerza Zygmuntowego Senka, dobrze si wywiza
z poruczonego mu zadania, skoro umia skorzysta z chwili

i wród okazaej sceny dorczy swe pismo. Odczytano wic
kopi znanej nam legacyi króla Jagiey do Zygmunta^ n-
dzny elaborat podkanclerzego.

Przywoujc sobie na pami scen uck, mona si
dorozumiewa o oburzeniu jakie zapanowao obecnie wród
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umu bojarów, o gniewie i rozczarowaniu ksicia, jakiego

dozna wskutek niedyploniatycznego i nieszczsnego kroku

króla Jagiey. Ponienie i obelga, zadane Litwie w tym

akcie, byy zbyt jasno wyraone, aeby Litwini nie mieli

uczu gbokiego upokorzenia. Ono przygniot ich, napenia

niewysowion gorycz, wzmaga gniew i oburzenie a w nie-

jednego dubzy byska myl odwetu. Czy nie usyszeli wy-

rzutu, e po mierci ksiqcia dy bd do separacyi a naUta

dumnego sowa, e s wasalami korony ?

Innego uczucia doznaje Witold, uczucia obraonj dumy^

e król mu nie ufa i z tego powodu ucieka si do zdrady,

e podejrzywa go o zamysy koronacyjne i separatyzm

i podczas gdy w oczacb jego tumic owe baniehne poaej-

rzenia, schlebia mu ; wyraajc osobiste sprzyjanie dla ko-

ronacyi, po za oczyma, szuka u Zygmunta ratunku celem

jej przeszkodzenia. W obec elaboratu podkanclerzego, zda-

wao si Witoldowi, e niema w tem najmniejszej wtpli-

woci i by niegodnie przez króla Jagiey oszukiwany....

Pomimo tej rónicy, zachodzcej w uczuciach Witolda

a bojarów jego, wyjtkowe pooenie w poród którego si^

znajdowali, zldia ich nawzajem. W.tod o obraonej dumie,,

uraony i dotknity do ywego osobicie — bojarzy ju to

dla tego, ju co wiksza, e król tak dotkliwie da im uczu

zawiso ich od korony — Witold osobicie, bojarzy w po-

czuciu swej odrbnoci dotknici, znaleli siq po raz pierw-

szy w jednakowem pooeniu. Dotychczas Witod zachowy-

wa wzgldem bojarstwa dominujce stanowiska. Jego

wzniosy rozum, nabyty dowiadczeniem zmys polityczny,

geniusz wojenny, jego wysokie stanowisko i dobre stosunki

z królem Polskim, to wszystko razem wzite czynio sepa-

racyjne denia bojarstwa litewsko-ruskiego niepodobnymi.

Niepomogy i intrygi krzyackie. Najmniejszy ruch tej na-

tury, umierza on natychmiast — a zaprzecze si nieda^

e Jagieo czonków wasnej rodziny, którzy stawali na

czele ruchów, powica na otarzu polsko litewskiej unii.

Obecnie bojarowie i caa rzesza ksit litewsko-ruskicb
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burzy siq na Polsk, niechce si uzna jej hodowniczk,
obraa si tómaczeniem unii horodelskiej, wre i kipi.

Gdyby Witod by dy do separacyi — jak go o to

podejrzywano w Krakowie, có byo dla atwiejszego, jak

stan na czele oburzonych i separatystów, których do
byo w pastwie Litewskiem, wzi od Zygmunta koron
i ogosi si niezawisym królem Litwy?... Czy krok taki

jakkolwiek zrobiby go w oczach historyi zmiennym i zdrajc,

nie przypadby do charakteru energicznego ksicia? Czy
kiedykolwiek w yciu ociga siq Witod z wykonaniem
swego zamiaru? Nie wtpimy na chwil nawet, e gdyby

by Witod dy do separacyi^ byby niewtpliwie tak sobie

postpi w Ejkszyszkach.

Witod jednakowo za wielkim by politykiem, aby

niewiedzie, e z takowej separacyi, dla Litwy zguDne tylko

mog wypa skutki. Pojmowa on Litw, jako europejskie

pastwo, tylko w unii z Polsk, i nie tajno mu byo, e
z dniem jego mierci, na wypadek separacyi, Litwa roz-

padaby si na liczne atomy, które j skaday a którym on

nadawa kierunek, Polska za ycie.

Z tem wszystkiem jednakowo, nie móg Witod mil-

czeniem pomin kroku królewskiego. Przedewszystkiem

niepozwalaa mu na to wysoce obraona jego ambicya, —
obraza, która w oczach jego bya czarn ze strony króla

niewdzicznoci. Powtóre Witod musia zwaa na roszcze-

nia separacyjne bojarstwa, które prdzej czy póniej spo-

wodowayby wojn domow, gdyby smutn t kwest^- po-

zostawi niezaatwion. Polityk szkoy krzyackiej, jakim by
Witod, chcia pó rodkami przywie Jagie do opamitania

si a po tej drodze zda bezwiednie do celów, które

jemu samemu byy podówczas nie jasne.

W Ejkszyszkach koniecznem byo odpowiedzie na

poselstwo Zygmuntowi. Odpowied ta przechowaa si po-

dzidzie i maluje stan niemej boleci Witolda, któr miar-

kuje niezwyky umys i rozsdek. Z godnoci i powag
owiadcza ..ksi, i z przysanej mu iegacyi polskiej do-

Ostatnie lata Witolda.
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wiaduje si, e król Polski cofa swe sowo, które poprzednia

by dal, a czy godzio si mu tak uczyni czy nie, sam
o tm musi najlepiej wiedzie, e jednakowo sowo kró-

lewskie — wedug jego zdania — nie powinno by na wiatr

rzucane. Witold opowiada dalej królowi Zgmuntowi , i
w sprawie tej niechcia bez namysu i rozwagi dziaa lecz

zamyla wprzód zwoa rad swoich bojarów i dostojników^

gdy w tem król poniy go zarówno jak i Litw, traktujc

ich z góry jakoby Litwa nierówn bya Koronie. Co do

twierdzenia królewskiego, jakoby Litwini bez wiedzy Pola-

ków, nie byli w prawie obierania sobie pana^ to zdanie to,

lubo prawdziwe, nie ma obecnie adnej racyi i zastosowa-

nia, gdy on (Witold) jeszcze yje i jest w posiadaniu rz-

dów n^^d Litw. agodzc przykr w swych oczach sytuacy

króla Zygmunta dodawa, i król Jagieo sta si jej po-

wodem, gdy uda si do Zygmunta ze spraw, z któr
winien si by zwróci do w. ksicia. Z tem wszystkiem^

dzikuje ksi Zygmuntowi za przesanie legacyi a, iby
zatrze lady bolesnej dla kompromitacyi, przypomina mu^

jako nigdy z nim nie mówi w sprawach, któreby z nieko-

rzyci Polski lub jej króla poczone byy. W silnem po-

czuciu czystoci charakteru i sumienia a nieczujc mocy

nad sob i niejako szu&ajc ulgi w boleci, jeeli si
wywntrzy z ni przed Zygmuntem, pisze on dalej : Wpra-

wdzie brat mój król Polski czsto mi przeciwnoci i krzywdy

wyrzdzaa wprawdzie nie okazywa on nigdy nalenych

meuiu stanowisku honorów i reputacyi, jednakowo zawsze

cierpliwie to znosiem i bez szemrania, niechcc pomidzy

sob a bratem i królewstwem jego sia ziarna niezgody

i rónic. A nawet nie odwoywaem si nigdy do Mioci
Waszej w tych sprawach maej wagi — usprawiedliwia

Witold sw otwarto obecnie atoli czyni to, gdy król

Jagieo tak wielk mi wyrzdzi obelg i nietylko mnie

samemu ale i ksitom i bojarom ziem moich, jakoby z za-

miarem narzucenia im jarzma niewoli i uczynienia ich ho-

downikami swojej korony — co sobie bardzo do serca
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wzili, jako ludzie wolni, którzy nigdy nie byli hodo-
wnikami. Zreszt^ koczy Witold usprawiedliwiajc nie-

jako zhytni sw szczero i otwarto, lubo z wasz kró-

lewsk moci wzami krwi spokrewniony, nigdy nie byem
w obec was tat otwartym, obecnie — gdy za wol Boga
utwierdzilimy przyja, chciejmy i nadal w niej pozosta...

Zmartwiony Witold nie wiedzia moe nawet, na jak
pokus si naraa, wysyajc list ów do Zygmunta. Przy-

znajc si do gbokiej rany jak uczu w sercu, nie domy-

la si zapewne jak sposobno daua zrcznemu Zy-

gmuntowi do dalszych intryg. Do króla Jagiey nie pisa

on równoczenie — pody z Ejkszyszek do Trok, tumic
przykre nad miar uczucia, zatruwajce mu podesze ju
chwile ywota.

Podmy do starego grodu litewskich ksit, aby

ledzi zmian uczu Witoda, jakie si najlepiej przebijaj

z wasnego listu, wysanego w pitek dnia 17 Marca do

króla Jagiey.

Aby tem dobitniej da uczu królowi okazan wzgl-

dem siebie nieszczero, aby oszukastwo wystawi w caej

nagoci i niejako dals/ odpowied lub usprawiedliwienie

si królewskie uczyni zbytecznem, przypomnia najprzód

Witold cae zajcie w ucku, nie zaniedbujc doda, e
mimo kilkakrotne^ zapewnienia królewskie, on biernym by
w caej sprawie, e nigdy si nie stara o godno królew-

sk. Ton tej opowieci — to spokój zwiastujcy burz, to

gorycz zranionej ambicyi odpierajcej podle zarzuty prze-

ciwników. Witold przywouje królowi na pami najdro-

bniejsze szczegóy caego zajcia, malujce najdosadmej; e
ksi pomimo zezwoLnia królew&kiego — z powodu opo-

zycyi jego senatorów, nie myial nigdy si koronowa.
Wdziczno, jak czu ku królowi za yczliwo i sprzy-

janie projektowi, odejmowaa znaczenie doznanemu upoko-

rzeniu. W tem kopia legacyi królewskiej, któr mu król

Zygmunt raczy przysa, inaczej go pouczya — mianowi-

cie, e król w oczy zezwala, zaocznie innego by zdania.

11*



— 164 —

Po tym dotkliwym wyrzucie nieszczeroci, wypadao wyka-

za królowi nierozsdek i nietaktowno z powodu wysania

pomienionej legacyi do króla Zygmunta. Zwraca przeto

uwag króla, e w niej znajduj siq ustpy w wysokim

stopniu obraajce go zarówno jak i bojarów litewskich,

którzy krzywdzce ich sowa ywo wzili do serca. Tu
przytoczy tre klauzuli legacyjnj, przypuszczajcj, e
Litwini po mierci Witoda mogliby bez ogldania si na

Polaków przystpi do elekcyi i doda z gorycz: „Chciej

rozway, Najjaniejszy Paaie, czy zdanie tych, którzy co
podobnego napisa doradzili^ byo stosownem? Potrzeba

to byo prawi takie rzeczy królowi Rzymskiemu i kopota
go czem podobnem? Czy zreszt godn byo rzecz, w obec

tego samego, który by wiadkiem przyzwolenia, swe sowo
królewskie odwoywa? Czy nie stosownij byo uda siq

z t legacy wprost do nas, zaatwi ca t spraw wspól-

nie^ a cobymy za wspóln nasz i senatu naszego rad
uchwalili, tego si wicie trzyma! Nie lepsz byoby to—
anieli p nia nas, bojarów naszych i Litw ca? W. kr.M postpie przeciwnie i niczego poprzednio z nami nie

mówic- ani te pisemnie o tern donoszc, pospieszye, czego

nigdy nie przypuszczaem, poniy nas, panów i ziemie

litewskie, i rozgosie tem po calem wiecie spraw, któr
powinnimy byli sami pomidzy sob zaatwi. Przecie

dawniej godzio si nam wzajemnie sobie owiadczy, e
ilekro pomidzy nami jakie rónice powstan, za obopól-

nem porozumieniem je porównamy. A gdy ju w. kr. mo
tego wedug starego zwyczaju nie uczynie, czy nie lepiej

byoby zwoa starszych praatów i baronów rady swej i za-

stanowi si nad kwesty gruntownie, anieli tak popiesznie

i bez namysu dziaa ? Wszake w. kr. mo wiedziae,

e ja do koronacyi nigdybym nie przystpi bez waszej

i waszego senatu rady? W. kr. mo poszede za zdaniem

doktora, nowego podkanclerzego. Niechaj si dowie i zoba-

czy, jakiej wartoci bya jego rada.

Co za dotyczy klauzuli o zapisach i unii obu krajów



— 165 —

— odpowiada Witold na mieszny i niedorzeczny wywód
doktora — to raczy w. kr. mo wiedzie, e te zapisy nie

sprzeciwiayby si nam wcale. Mówi one o wyborze pana

obydwu ziem po mierci jednego z nas. Gdy za z aski

boej jestem przy yciu, nie potrzebna mi jest panów polskich

elekcya. Koronacya ta, nie sprzeciwiaaby si 2xeszt i po

mierci mojej rzeczonym traktatom
;
przecie jestem od dawna

wybrany na pana i w. ksicia Litwy i w silnem, rzeczywi-

stem a spokojnem mam j posiadaniu, dodawa z królewsk
dum. A nawet gdybym zechcia, mówi do ywego uraony
Witolda nie baczc na wano sów swoich — gdybym
w kocu postanowi koronowa siq, niewiem czy ci, co w.

kr. moci w sposób powyszy doradzali, mogliby temu

przeszkodzi?

Lecz postpowanie w. kr. moci zdumiewa mni tern

mocniej, e w. kr. mo czsto powtarzae mi w rozmowach

naszych a nawet pisemnie owiadczae mi sowa: Bracie

kochany, miuj ciq jako siebie samego ; modl siq do Boga

za ciebie wicej jak za siebie i ycz ci wicej sawy, du-

giego ywota i pomylnoci jak sobie... i tym podobne

grzecznoci. A obecnie ! I niewiem nawet z jakiego powodu

i za czyj przyczyn pochodzi to, e nie posiadasz tej y-
czliwoci jak mi okazywae pierwej ? A jednak — Bóg

wiadkiem — nigdy z królem Zygmuntem niczego nie mó-

wiem^ coby zmierzao przeciwko dobru w. kr. moci.

Polecam dalej owiadczy w. kr. moci, e klauzula

o baronach naszych, jakoby ci po mierci mojej, mogli bez

odwoywania si do senatorów polskich, obra sobie króla,

gorycz napenia mni i bojarów^ których poniacie jako

tych, którym nie ufacie; spychacie ich z wysokiej ich go-

dnoci, nie uyczajc im równego honoru^ jakiego polskim

okazujecie baronom. W kocu kazae w. kr. mo owiad-

czy, e to co w krajach posiadamy^ mamy tylko w doy-

wocie, przez co poniacie nas i obraacie w godnoci naszej.

Mona si byo obej bez tego, gdy o wszystkiem tem

moglibymy byli razem pomówi i wspóln powzi uchwa.
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Tak bya tre listu Witoda datowanego w Trokach

we czwartek przed drug niedziel postu 1429 r. ^)

Zdaje si, e nic nie potrafioby nam dokadniej odma-

lowa stanu duszy Witodowcj, anieli do rozwleke pismo

powysze. Kozbolae jego serce, zdaje siq szuka ulgi w wy-

rzutach, oznaczajcych jak najsubtelniej stopie doznanej

obrazy — i obelgi^ tm dotkliwiej czu siq dajcej, e si
jej jak najmniej spodziewa. Rana to gboka, gdy Witod
przywizany i szczery by dla Polski i jej króla, w ich

szczciu i pomylnoci upatrywa wasne a pomimo tych

i owych rónic dola i losy jej szczrze mu leay na sercu

i móg siq przeto i od króla spodziewa wzajemnoci.

Otwarty ksi nie moe si tedy pohamowa^ aby

nie okaza królowi oznak zmartwienia i gniewu jakie nim

owadny^ skoro si przekonaa e król straci zaufanie do

niego, e otwarto królewska bya tylko pozorn, w grun-

cie za nieszczer. Zadranita bolenie ambicya daa si
uczu w ostrych wyrazach zwróconych do króla, którego

oskara o nieszczero, brak wiary do niego, o nierozwa-

ne i niewytumaczone dla postpowanie^ wreszcie o obelg

zadan honorowi jego i Litwy — a w sowach Witolda nie

byo ju ulegoci dawnej wzgldem dziedzica Litwy. Prze-

ciwnie, zdawa si on wypowiada wojn w obronie honoru

wielkiego ksistwa, które traktowano jakby jak prowincy

Polski — ukochan Litw, której sawa bya zadaniem i ce-

lem jego ywota.

W skutek tych wybuchów rozbola ej ambicyi, pozo-

stawa Witod w stanie niebezpiecznej chwiej noci. Groba,

jakby mimochodem wypowiedziana królowi w przytoczonem

powyej pimie^ maluje poniekd ów chorobliwy stan w jakim

obecnie pozostaje w. ksi Niezawodnie e obraona duma^

pognbione wspóczucie dla Litwy i ponienie obojga, na-

suway mu myl ukarania Jagiey i koronowania si
na przekór temu, w którego dziaaniu spostrzeg, jak mu
si zdawao, fasz i obud, nie dajc si wcale usprawie-

dliwi. Z drugiej znowu strony, roztropno i zmys pol i'
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tyczny odcigay go od tego zamiaru. Wiedzia on bowiem,

e pomimo pomoc i uczynno Zygmunta, na którego móg
liczy i który mu si prawie narzuca z koronacy, rzecz

ta, Bóg wie na czem by siq moga skoczy i tylko wro-

gom Litwy da sposobno do odwetu. W tym dziwnym

stanie, stroskany i zawiedziony Witod szuka duszy, któraby

chocia wspóbole z nim moga. Dziwnem by si wydawa
mogo, e szuka on jej w osobie mistrza zakonu, o którym

"wiedzia, e tylko z przymusu jest przyjacielem Litwy.

Lecz któ w obecnej chwili sprzyja jej szczerze? Jak

w modoci swej podwakro zbiegiem by w Malborgu, szu-

kajc dla sie ratunku u wrogich Litwie mistrzów, tak obe-

cnie u ich nastpcy szuka sów pociechy i ulgi w zmar-

twieniu. Dodajmy atoli, e uczucie to, lubo trwae, nie byo
zupenie szczerem. Przekonamy si^ o tem póniej

Ksie uwiadomi mistrza jak najdokadniej o caem
zajciu uckiem, zaczajc kopie listów wysanych, do

królów Jigiey i Zygmunta. ^) Ani sie domyliwa, e w Mal-

borgu znano jej przebieg z waciwszego róda. Mistrz

wtajemniczony w intryga przez Zygmunta, nie móg si po-

wstrzyma, aby nie wla balsamu pociechy w rozdarte serce

ksiqcia, jak to przystao na duchownego i rycerza, dwu
€zqci skadowych jego dostojnej osoby. Mona siq dorozu-

miewa, e usprawiedliwia on nawet króla Jagie, zawi-

sego od senatu staruszka, ochrania go od zarzutów, aby

tem da dowód swej bezstronnoci. Majc opiece swej po-

wierzone nici intrygi Zygmuutowej, oglda siq w otoczeniu

swem za ludmi, którymby mona byo bezpiecznie koce
ich powierzy. Wybór pad na Fochsa, pospolitego zreszt

lecz zrcznego Krzyaka, którego Witod dla zbyt czystych

poselstw ze strony zakonu, uwaa poniekd za swego do-

mownika. Mistrz przytem nie lubi rqki kala w brudzie,

a tak Fochsowi domownikowi Witolda i w. mistrza przy-

pada wana rola w intrydze zawizanej przez Zygmunta,

której wan poow mia wykonywa mistrz zakonu.
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Rycerz Fochs^ powiernik w. mistrza i ksicia dorczje
kondolencyjne pisma z Malborga, umia i ze swj strony

wspóbole nad niepowodzeniem ksicia, ukoi ambicy
trafnem sowem otuchy, upi bole dowcipem lub zrczn
odpowiedzi, a nawet omieli si lubo nie na oficyaln to

przecie w Malborgu ukut rad^. I coby si nikomu w obee

Witolda nie powiodo — coby skdind przyj z niedo-

wierzaniem lub z pogard odrzuci, tego osiga ndzny
suga zakonu.

Prostoduszny Fochs, w mniemanej swej naiwnoci
doradza ksi(^ciu uy kroków dyplomatycznych, którebj

zmusiy Jagie do powrócenia mu winnej czci. W tym

celu trzebaby odosobni Polsk, trzebaby zapobiedz, aby

nie zbliya si do zakonu i sam na sam nie uregulowaa

sporów granicznych z zakonem. Doradza przeto Foch*

ksiciu porozumie si pod tym wzgldem z w. mistrzem.

Ksia nie widzia w tem nic ukrytego, przeciwnie sam

czu poniekd potrzeb przeszkodzenia moliwemu pogodzeniu

si króla z zakonem, gdyby ono, na co si w obecnych

stosunkach zan'^sio^ bez niego oby si miao. Fochsowi

tedy porucza Witold zapyta si mistrza, czyby nie mio
byo dla, gdyby si z nim zjecha osobicie, zwaszcza gdy

na zjedzie uckim nie by mistrz obecny. Zreszt powodów
do zjazdu byo a nadto wiele w niezaatwionych dotd
sporach, aeby pozory jego usprawiedliwi, a tak projekt,

skdind podszepnity, umotywowa. Fochs popieszy z pro-

pozycy ksicia do Malborga a mistrz chwalc sprawnego

posa, zgodzi si na zjazd z Witoldem w Jurborku i doniós

o tem Z.gmuntowi.

Witold mia jeszcze jeden powód wicej do zbliania

si ku mistrzowi zakonu. Gdy go ominy pierwsze gbsze
wraenia z powodu faszywego kroku Jagiey, pocz on

pilnie zastanawia si, czy postpywanie króla Zygmunta,

nie jest równie faszywe jak i króla Polski.

Wspomnielimy, e król Zygmunt, nie chcc zrywa
zupenie z Jagie a intryg uczyni coraz zawilsz, za-
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proponowa chytrze zjazd na granicach pruskich odby
si majcy. Donosi on o tern Witodowi, do króla za Ja-

giey pisa ju jako o rzeczy, o któr si z Witodem nie-

chybnie uoy. Oczywista^ e majc cel ukryty, motywowa
on projekt ten ogólnikami^ e zjazd ten odbdzie si^ z ol-

brzymiemi korzyciami dla chrzecijastwa itp. Na miejsce

zjazdu wyznacza Toru dla siebie i mistrza, jaka miejsco-

wo obok Torunia dla Jagiey a Witodowi podstpnie

dawa do wyboru przyczy si(^ do niego lub do króla

Polski, jeeli ten ostatni w ogóle zechce przyjecha. Zjazd

miaby si odby okoo 5 Maja a Zygmunt nie zaniedbywa

niby to mimochodem napomkn Witodowi, e on mógby
przy tej sposobnoci i spraw koronacyjn zaatwi

Jakkolwiek sob wycznie zajty Witold, niemóg siq

nie zdziwi z powodu tak niespodziewanego projektu, skoro nad

nim gbiej si zastanowi Poczynione przeze uwagi nad

projektem byy tego rodzaju, e nie wypadao ich przesa

Zygmuntowi. Wysya on przeto do Wgier sekretarza swego

Madrzyka z grzeczuem odrzuceniem projektu, sdzc przy-

tem, e tene dowie si o prawdziwym stanie rzeczy na

dworze Zygmunta. Uczuciem atoli, jakiego dozna, postana-

nawia znowu podzieli si z w. mistrzem.

Opowiada mu tedy o ogólnikowym celu proponowa-

nego zjazdu, to jest o niewytómaczonej dla korzyci,

jakie cae chrzecijastwo miaoby z tego odnie i orzeka

stanowczo, e projekt taki wcale nie przypada do jego

umysu.*) „Czy moe dlatego— dodaje on z cierpk ironi—
miaby si nowy zjazd oby, emy niedawno z rzeczonym

królem Zygmuntem w ucku si zjechali, uprzejmie i przy-

janie rozczyli, rozwaywszy poprzednio wszystkie nasze

sprawy i powziwszy stosowne uchway. Pisze król Zy-

gmunt, e zjazd ten z chwa chrzecijastwa byby po-
czony ! Wszakemy w ucku o tym przedmiocie wiele

radzili, wiele powzili uchwa, wedug monoci i woli

naszej. A moe król Rzymski chce przedsiwzi ów zjazd

w sprawie naszej koronacyi ? Jeszczemy si pod tym wzgl"
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dem nie Daradzili, abymy koron tak rycho przyjmowa
mieli. Miabym si zreszt na to zgodzi, to wolabym prze-

cie^ aby si to stao w naszej ziemi i grodzie. Zreszt do

takiego zjazdu nieprzygotowalimy si, a król Zygmunt nie

wyuszczyl dostatecznie celu w jakim waciwie ten zjazd

miaby by zwoany".

Ile boleci kryj te wyrazy jdrnej krytyki politycznj,

pojmie kady^ rozwaajc sytuacy ksicia, podejrzywaj-

€ego nie bez susznoci drugiego ju uczestnika zjazdu uc-

kiego o podstp i zdrad. Prawda, e polityka nakazywaa
Witoldowi nie nazwa po imieniu projektu Zygmuntowego.

To te mistrz, który dokadnie poj myli ksicia, bdzie

ostroniejszym od króla Zygmunta.

W tyme licie wzmiankowa Witold mistrzowi pokry-

wajc zbytni moe otwarto, i oczekuje wnuka swego

syna w. ksicia Moskiewskiego i kilku innych hodowników
i ksit. Maj oni do przyby na sam Wielkanoc (27

Marca)^ z którego to powodu niemógby by obecnym na

zjedzie proponowanym przez króla Zygmunta, e atoli wy-

saby tam swoich posów, gdyby zjazd mia si w istocie

odby. W kocu przypomina Witold o zjedzie w Jurborku

(termin oznaczono na 25 Kwietnia) i wzywa mistrza, aby

mu by askaw odpisa, czy ma zamiar dotrzyma sowa,

czyli te moe zechce na zjazd przez Zygmunta proponowany

pody. Niechajby go tedy natychmiast o postanowieniu

swem zawiadomi. Nie potrzebujemy dodawa, e wielki

mistrz odniós si z tern pytaniem do króla Zygmunta

i oczekiwa ode bliszych instrukcyi w tej niekoniecznie

atwej i poniekd zmienionej sytuacyi.

Zanim powrócimy znowu na dwór króla Zygmunta,

spojrzyjmy co si dziao podówczas na dworze króla Ja-

giey, po otrzymaniu owego grzecznego, lecz mimo to od-

rzucajcego danie królewskie listu Zygmunta, oraz gronego

pisma Witolda, zapowiadajcego niemniej gron burz.

Mona si domyla, e zrobiy one na Jagielle jak naj-

przykrzejsze wraenie. Stary król lubo sprzyja Witoldowi
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a bardziej jeszcze ojczystej swj Litwie, nierzadko dawa
przystp podszeptom i plotkom, jakie od lat kilku kryy
na jego dworze o Witoldzie, i w pierwszej chwili widzia

w tym obrocie rzeczy tylko suszn karq za niewiar sw
i podejrzliwo.

Ale jak to bywa ze starcem przywykym do swego

otoczenia i od onego zawisym? Król lubo dostrzeg bd
popeniony przez sw kancelary^ a który Witold tak sobie

wzi do serca, e mu najprzykrzejszych z tego powodu nie

szczdzi wyrzutów, chocia móg dorozumiewa si, e
gówn spryn tego obrotu rzeczy jest Zygmunta korzy-

stajcy z bdu podkanclerzego — nie umia atoli zda sobie

sprawy z caego jej przebiegu w ten sposób, aby dojrze

utajonych spryn intrygi. Z których to powodów wrodzona

jego podejrzliwo nakazywaa mu ucieka si po rad
i objanienia do swych ulubieców, a wiqc do tej samej

kancelaryi, której zarzutu, e on to swem dorywczem przy-

zwoleniem na podstpny projekt Zygmunta najglówniej za-

wini, nie móg odeprze. Jagieo ma si tem bardziej za

winnego, o ile wiedzia, i Zygmunt nie po raz pierwszy

wystpowa z projektem, o ile ju nie raz, pod wpywem
podszeptów, posdza brata o jak najambitniejsze zamiary

a w podejrzliwoci swej z porannej wizyty w ucku, któr

ma Zygmunt i Witold zoyli, móg wnioskowa, e byo

nawet niejakie pomidzy nimi porozumienie. W prostocie

swej postanowi Jagieo ufa swoim doradcom.

A jego doradcy! Mona sobie wystawi, jaki zamt

opanowa kancelary, gdy Zygmunt, którego uwaaa za

gówn spryn zego tak gracko wywin si z jej rk
odpowiedzi koszyck? Gdy za z tego powodu, pokrywajc

kompromitacy, z rozmysem i dla konsekwencyi poczli

przed królem obmawia Witolda i nieprawdopodobnymi

domysami trapi podejrzliwo starca, czy moe przyszli

do opamitania pod wpywem gronego pisma w. ksicia?

Ci co w jednej chwili wyroli w oczach nieobeznanych ze

spraw i po wierzchu sdzcych tumów szlachty na boha-
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terów Polski, na zazdrosnych stróów jój praw i prerogatyw

i obroców ojczyzny przed chytroci jj wrogów — ci nie

tak atwo opuszcz wieo zajte stanowisko! Dawn nie-

zdarno pokrywaj niedorzecznymi domysami co do cha-

rakteru ksicia; zarzut gupoty z pogard cinity im w oczy,

im uczonym doktorom i radcom królewskim, zaostrza ich

upór, rodzi myl odwetu, a na dnie tych myli niema czy-

stej naiwnoci, lecz jest tam ndzota rozmylnego krtactwa.

Pokrywa i usprawiedliwia te wady, historyk tej epoki^

Dugosz — dlatego e stoi na tem samem stanowisku co

i stronnictwo, które si obecnie wytwarzao, a za dni histo-

ryka w ustawicznej z królem pozostawao wojnie. Dugos
nie widzi nawet wad i bldów politycznych tego stronnictwa,

gdy widzi tylko chwaa i zalety— pomija on nawet osoby

gównie dziaajce w kancelaryi i spycha mniemane zasugi

na barki biskupa krakowskiego. Sdzq, e ciekawem jest

pozna i odwrotn stron medalu.

Jak z powyszego wnioskowa mona, niezdarno

i za wola uczonych mów kancelaryi królewskiej dosza

do tego punktu, i li ludzie sdzi i tuszy sobie mogli, e
bd ich, do którego nie chcieli si przyzna, bdzie cora^

nowsze i gruntowniejsze wywoywa bdy. Uwany do-

strzegacz pojmie, e niechtni dla Witolda a podranieni

przez niego, mogli si oni sta narzdziem dla planów Zy-

gmunta, nie dostrzegajc ani si nawet domylajc, e tajne

spryny jego intrygi wprawi ich w ruch, majcy dla

Polski jak najzgubniejsze wyda skutki.

Przypatrzmy si postpowaniu starego króla, które

podj w tej zmienionej sytuacyi, pod przemonym wpy-
wem swoich ulubieców.

Najprzód odpowiedziano Zygmuntowi, chodnie, i jakby

w oznak niezadowolenia z powodu jego niedyskrecyi

co do propozycyi nowego zjazdu, e król niemajc swej

rady obok siebie, nie moe niczego w tej mierze odpowie-

dzie. Witoldowi posa król szerokie usprawiedliwienie si,

spychajc win na doktora podkanclerzego i na Szafraców,
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a mianowicie, e oni bez poprzedniego porozumienia si
i zezwolenia królewskiego, wysali do króla Zygmunta ow
nieszczsn legacy. O jak wysoce szczer i wspaniao-

myln jest kancelarya króla, skoro na barki swe skada
win, nie przyjmujc atoli odpowiedzialnoci za jej na-

stpstwa ! Szczegó ten charakteryzuje najlepiej ta okoli-

czno, e król ani myla o usuniciu tak wysoce skom-

promitowanych swoich faworytów.

Natomiast, za ich porad, przedsiwzito zbada sta-

nowisko w. mistrza^ w danym razie zbliy siq do, by go

mie po swej stronie. Postanowiono wic ostatecznie zaatwi
spory graniczne, chociaby i bez wspóudziau Zygmunta

lub Witolda, chociaby cen ustpstw terytoryalny eh, aby

mie sojusznika na kady wypadek. Ewentualnie, monaby
mistrza zrobi porednikiem, by króla pogodzi z Witoldem.

Z drugiej znowu strony, mia król negocyowa z husytami,

miertelnymi wrogami Zygmunta, szukajc w tern nietylko

zemsty za jego sprawki, ale zamierzajc nadto naleycie

zatrudni go z tej strony i w ten sposób uczyni mnij
szkodliwym. Husyci nadto mieliby by postrachem na Krzy-

aków i na Witolda.

Ostatni myl najniezawodniej podsuwaj królowi Sza-

fracy, od dawna pozorni przyjaciele, w rzeczywistoci za
wyzyskiwacze husytów — chocia myl ta wrcz przeciwko

uchwaom uckim zmierzaa i z tej przyczyny w naj przy-

krzejsze pooenia stawiaa Polsk i króla, na korzy in-

trygi Zygmuntowej. Król i powaniej mylcy senatorowie

opieraj si tym negocyacyom. Szafraucy i na to maj
sposób. Wszake husyci, zwiedzeni przez Zygmunta wieci,
i on wraz z królem Polski gotuje wielk przeciwko nim

wypraw, czekaj w Szlzku, by odeprze mniemany atak

polski. Szafracy maj wród nich dobrych przyjació, jak

Dobka Pucha, Aksamita i t. d. niedziw tedy, e jeden

z odwaniejszych hersztów, wyprzedzi mniemany atak mia-
ym a niesychanym rabunkiem, który si wkrótce mia
oprze a o Czstochow. Có mia tedy król robi ? Wszake
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toncy i brzytwy siq chwyta, a król jak wiadomo, zwyk
by Bogu jedn— djnbu za dwie wiece pali.

Co do wojewody Modawskiego, postanowiono oszcz-
dza go i nie naraa na niepewny wyrok Witolda. Kom-
promis przeto ucki, uchwalono odwoa, chociaby z krzywd
i wstydem Witolda. Aby wyczerpa tre pomysów kanclerza^

dodamy, e o wydaniu zbiega Tureckiego i o daniu pomocy
Zygmuntowi przeciwko Turkom nie byo w nich i mowy.
Wspomnie jeszcze naley, e puszczono w obieg roje

plotek o koronacyi Witolda jako niby o zamiarze seperacyi

Litwy, uknowanym przez chytrego a i tak znienawidzo-

nego w Polsce Zygmunta, o Zygmuncie jako o konspiru-

jcym z busytami wrogu, a nawet przedstawiano napad
husycki na Czstochow jako jego sprawk.

Do charakterystyki tej chwili, niepolednej wagi jest

ta okoliczno, e uchway powysze, byy dzieem kilku

ludzi, e król w obec tak nagej i wanej zmiany w sytuacyi,

nie powoa do rady caego kompletu starszych senatorów,

e cakowicie zda si na kanclerza, jego braci i na pod-

kanclerzego. Zawojowany przez nich zupenie, w gbokiem
poczuciu, e on jest gównie winnym i e odpowiedzialno

za mnieman seperacy, na nim gównie bdzie ciya^
stary król wierzy ju tyllio Szafracom— oni go wyratuj —
w nich ley zbawienie, w nich ca ufno pokada i po-

suwa j do tego stopnia, e nie widzi, jak haniebnie go

oszukuj, e senat polski jest obcym tej sprawie. Niespo-

dziewanie i nagle odrywa senatorów od ich czynnoci

okrzyk : Witod chce si koronowa, husyci nasani przez

Zygmunta na rabunek Polski! Hannibal anie portas ! Wic
ratowa ojczyzn — iw krotce przedstawi si Polska lega-

towi papieskiemu, spokojnie i pomau wracajcemu z ucka,
jako jeden olbrzymi obóz wojenny. Zapewne, o wród ta-

kich okolicznoci, autorowie „yeto* uckiego wyrosn na

bohaterów i zbawców ojczyzny.

Przyzna naley, e postpowanie takie, lubo ze zj
wiary i z koniecznoci wynike, nie jest pozbawione pewnej
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koDsekwencyi. Przebija w niem spryt niepoledni, dowiad-

czoDj ju nieraz gowy dyplomatycznej, która si nagle

spostrzega^ e popenia bd kardynalny, a chcc go za-

trze, uywa wszelkich ku temu sposobów, wyczerpuje

wszystkie zasoby swj wiedzy i talentu. W dziejach atoli—
nic si nie zaciera — popeniony bd, rodzi nowe bqdy
a dygnitarze kancelaryi królewskiej ani si spostrzegli^ ze

miasto bd zatrze, rozmazali go t)lko, ku uciesze tycb,

którzy tego jakby tylko pragnli i nieomieszkaj z ich ta-

jemnic skorzysta. Postpowanie Szafraców cechuje pewna

zarozumiao; oni myl, e nikt robót ich nie dojrzy!

Naiwni — nie wiedz nawet, e s tacy^ którzy plany ich

przewiduj. Tusz sobie, i przecili pasmo intryg Zygmun-
towych — a nie przecili ani jednej nitki. Nie pojmuj
wanoci chwili, z której stroj igraszk. W ciasnym za-

kresie swych planów, s tylko krótkowidzami, gdy nie

przewiduj dokd zaprowadz ojczyzn, do jakiej mety

zawiod j w swych zamiarach. Ich maoduszna, drobnost-

kowa i karowata polityka zrodzia za/.dro i zawi da

Litwy i Witolda— dlatego, e Witold wiód Litw genialnym

torem wielkiej polityki, e tylko okruchami swej sawy
osania ich ndzn miernot. W zarozumiaoci swej sdz
oni, e obecnie wyzwali Witolda do boju, podczas gdy s
maryonetkami z laski Zygmunta i narzdziami jego intrygi.

Stróe praw koronnych, s oni tómaczami praw mi-
dzynarodowych, lecA jak ciasne ^^ ich prawno-pastwowe

pojcia, jak nieudoine tómaczenie ustawy i jak liche wy

kraty? Wiedz przecie, e gdyby sprawa o koron przysza

pod obrad penego zjazdu senatorów, natenczas nie zdclaliby

koronacji przeszkodzi a podjte zabiegi okryyby ich

wstydem. „Veto" mogoby by cofnite, a ku tern wikszemu
upokorzeniu, okazaoby si, e koturny ich sawy s przy-

prawioneml szczudami.

A wic przeszkodzili temu aby sprawa posza na tory

legalne — ich „veto'' zwycizkie— i nie ywi ju tajonej

obawy, e korona Witolda strci ich z piedestau, na który
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si wynieli dworskim swym sprytem a przez sabo starca-

króla. Arlekiny tryumfuj, nie wiedzc nawet, e do ochry-

pnicia wznosz okrzyki na cze intryganta, e na jego tajny

rozkaz wyprawiaj komedy.
Bo i jake nazwa trudne i przykre pooenie w ja-

kiem pozostawiamy obecnie króla i Polsk? Czy nie jest

ono w gruncie rzeczy dzieem Zygmunta, umiejcego zay
do dziea kancelary? Czy nie mieje on si w duchu za

cianami Karpat z igraszki odgrywajcej si w Krakowie?

A jak ywo rozwija siq akcya, jak plta intryga, jacy akto-

rowie ! A wszystko bez nakadów i wielkich zachodów, nawet

nie zapaci aktorom, którzy sami sobie wynagrodz trudy,

z szczodrej, lecz ju dosy wyczerpanej kasy królewskiej?

kosztem praw koronnych i wasnej ojczyzny. A jak siq

spiesz— a bo sie obawiaj, e w skarbie wnet bqd pustki.

Jaki Zygmunt wesoy!

Szafracy zmistyfikowali króla, mistyfikuj rad ko-

ronn. Ju si wkrady pierwsze gbsze podejrzenia i tem

gbsza przepa pomidzy Koron a Litw. Uchway uckie,

stay si marnem widziadem, sponiewierano je — z oso-

bist obraz ksicia, gospodarza zjazdu. Porwano wszystkie

wzy wice króla z ksiciem, Koron z Litw — króle,

kraje i narody. Obron praw koronnych, zdano w race

sfanatyzowanych tumów husyckich, z gbokiem upokorze-

niem korony spieszono z projektem zgody — do Malborga,

jakby w obawie aby ich nie uprzedzono.

Tak bya polityka kilku faworytów królewskich

w Krakowie. ^) W obec tych stosunków, w niespena dwa

miesice po zjedzie w ucku, jaki jeszcze krok pozostaje

królowi do wyboru? Nadchodzi Wielkanoc (dzie 27 Marca),

król wedug zwyczaju zwyk by upominki witecze po-

sya bratu. Obecnie wysya do Litwy swych posów (bi-

skupa Zbigniewa i Mikoaja wojewod Sandomirskiego), aby

pod pozorem danej pomocy przeciwko husytom odwie
w. ksicia od zamiaru koronacyjnego, którego si tene

mimo zezwolenia królewskiego, uroczycie by wyrzeka.
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Posowie mieli uprasza ksiqcia aby si wycofa od rozjem-

stwa w sprawie modawskiej. Król ju nie mia w skarbcu

swym podarunków —jakby wszystko mu zabrali Szafracy.

Jaki król ubogi ? Jaki przytem prosty i naiwny

!

III.

Zj^gmunt potrzebuje wyrczycieli w intrydze. Zakon w obec

dziea intrygi. Talent dyplomatyczny Zygmunta w korespon-

dencyi z Russdorfem i Witoldem. Listy Witolda do Jagiey.

Jak niekorzystny sd powziby naleao o mdroci
prawoci i sprawiedliwoci ludzkiej , badajc przyczyny

i powód wielkich wypadków dziejowych i pogardy godne

przypadki, którym one zawdziczaj swe skutki. Sdz, e
uwany czytelnik ledzc cay przebieg sprawy uckiej
z wspóczesnej korespodencyi osób gównie dziaajcych,

któr mimo jej rozwleko staramy si w dosownem przy-

wodzi brzmieniu, e uwany badacz, który wybiera gówne*
tylko mementa, by urobi sobie z nich prawdziwy obraz

historyczny, zdumiewa si, widzc owego wielkiego Witolda

bohatera Grunwaldu, fundatora Litwy, który dla mao zna-

czcego wypadku w ucku, zrywa si zdaje z ca prze-

szoci, jakby ona nie bya chlub i zaszczytem jego, szuka

manowców aby zaspokoi zranion ambicy, jakby prosta

droga, któr od pó wieku kroczy, nie wystarczaa ju do

szczcia i sawy jego i ukochanej przeze Litwy. Doda
naley, e ten mao znaczcy w dziejach wypadek, rani

ambicy Wielkiego ksicia, i e ten Wielki w historyi m
by tylko — czowiekiem. Witold musi dy do dania
satysfakcyi od tych, którzy go obrazili. Moe ona nastpi
tylko przez koronacy. A gdy po drodze na nieprzeparte

natrafi przeszkody, Witold stanie si zwykym czowiekiem

owego wieku^ bdzie je omija manowcami. . . . Prawda, e
nie uyje brudnych i szpetnych rodków, jakimi walczy

Ostatnie lata Witolda. 12
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strona przeciwna, i e nie bdzie bezmylnem narzdziem

intrygi w rqku Zygmunta, gdy ju j podpatruje. . . Za-

póno — intryga bya ju w ruch puszczona a wielki Witod
jednem koem u jej rydwanu, opatrzonm atoli w silny

hamulec niepospolitego rozumu i z tej przyczyny nie do-

zwalajcem rydwanowi stoczy si w przepa. Z jego mierci
koo potoczy si — i rydwan rozbije si w bezdniach prze-

paci. Tak wic pogardy godne wypadki^ daj nam sposo-

bno poznania przyczyn bezporednio nastpujcych a smu-

tnych chwil dziejowych, których znaczenie niepoledniem

jest w historyi. Przypatrzmy si jak si one w dalszym toku

intrygi uckiej rozwijaj.

Zygmunt od czasu przyjazdu z ucka bawi w Presz-

burgu. Wyzyskujc korzystn opini, jak mu przygotowa

zjazd z Jagie i Witoldem w oczach przestraszonych tern

Czechów, zda on do tego, by raz ju skoczy z nimi

piekc spraw. Husyci zrazu z pokor zdaj do Presz-

burga, rozpoczynaj si ukady — ale ju wkrótce id opo-

rem, rw si — kto za plecyma husytów stoi i podburza

ich. Zygmunt bystrym wzrokiem zoczy Szafraców. Nie

zwiód go i napad husycki na Polsk^ on wie czyja to

sprawka, z kim ma do czynienia. Wszake husyci stawiali

mu warunek „aby odda Morawy ksiciu sowiaskiej krwi

i jzyka!"^) Równoczenie dowiaduje si o kierunku polityki

krakowskiej a wic o pomylnych skutkach rozpocztej

w ucku kabay. Wie ta pociesza go a Zygmunt ywi
nieponn nadziej, i wnet ju cakowicie odetnie Polsk
od Czechów. Ma on zamiar Czechom sam da rad — bez

niebezpiecznego wspódziaania Polaków. A gdy w Wgrzech
trudno jest rozpoczyna akcy, z powodu intryg kancelaryi

polskiej, zamierza on przenie ognisko dziaania do Niemiec i

ogosi now krucyat na Czechów i nowy zjazd elektorów

i ksit niemieckich do Wiednia, gdzieby si wspólnie miano

porozumie nad sposobem zniweczenia husytyzmu. Czesi

z sejmu maj da ostateczn odpowied.^)
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Zanim to nastpi, pracuje on w Wgrzech nad tem,

aby owoce intrygi naleycie dojrzay. W odpowiedzi na

busyckie intrygi Szafraców, kae on poufnie rozgosi, e
zjazd ucki okaza si dzieem poronionem, e na nim ni-

czego nie doprowadzono do skutku a to z powodu, e Ja-

gieo i Witod wzajem siq porónili. Co bardziej, najzau-

faszym powierza on tajemnic, e rzuci ko niezgody

pomidzy dwa psy aby si ary. Równoczenie le Zygmunt
instrukcy za instrukcy do Krzyaków, aby przy ich po-

mocy utrzymywa nadal napity stosunek pomidzy Jagie
a Witoldem. Krzyacy jak najrychlej wykonywuj zlecenia

i ciesz siq wspólnikiem intrygi, ywic pretensye do po-

owy plonu. Przypatrzmy si^ na czem gównie polegao

ich zadanie.

Pytanie to rozjania sytuacya Zygmunta, w jakij si
on w obec Witolda i caej kwestyi uckiej znajdowa. Zy-

gmunt bowiem, zaywszy swej intrygi jako rodka do celu^

nie móg siq jej cakowicie oddawa i potrzebowa wyra-
czycieli. Bez nich nie mógby on siq nawet oby z powodu,
e uycie rodków celem utrzymywania ognia nieporozumie
pomidzy Polsk a Litw, nie leao w jego mocy. Wzgl-
dem Witolda potrzebowa on by jak naj ostroniejszym, aby
nie zdradzi, e go tylko haniebnie zwodzi. Ta sama
ostrono konieczn jest w obec króla polskiego. Wpraw-
dzie stosunek jego do sprawy uckiej, jest tego rodzaju,

e i jego mniemana ambicya jest zranion, e pozornie

udaje on, jakoby nie móg bez ublienia swemu honorowi
porzuci projektu koronacyi ksicia. Ale jake si tu na-

rzuca ksiciu, który korony tej od niego nie da?
Wszake tm cignby na si tylko podejrzenia ze strony

ostronego ksicia. Nawet bd a kancelaryi nie moe on

wyzyska w ten sposób, by zachci Witolda do zamania
uporu Szafraców. By chcie utrzyma w opinii jego ca
czysto swych zamiarów, nie v/ypada Zygmuntowi wystpi
w roli delatora. Co gorsza — nawet bdu z koniecznoci

tylko popenionego, nie moe Zygmunt usprawiedliwi przed

12*
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Witodem. Przezorny Witod odrzuci projekt nowego zjazdu.

Czem usprawiedliwi takowy, jeeli go nikt tu nie wyrczy?
W zupenie innym stosunku do draliwej kwestyi znaj-

duje siq wspólnik Zygmunta, w. mistrz zakonu Pawe Russ-

dorf. On jej cakowicie na pozór obcy a przy tern zayy
z ksiciem i nibyto cieszcy siq jego wzgldami. W roli

ksicego przyjaciela, moe on wspóubolewa z nim, po-

ciesza go, poddawa myli do zaspokojenia ambicyi. Bez

cignicia na si jakiegokolwiek podejrzenia, gdy uspra-

wiedliwiajc nawet króla Jagie, moe on zwróci uwag
ksicia na Szafraców jako jedynych jego wrogów w Polsce,

zachci go do sparaliowania ich wpywu^ zwróci gniew

ksicia na jedno stronnictwo, osaniajc tem interes swój

w obec Polski, który przecie ksiciu dokadnie by znany.

Mistrz ma poniekd nawet prawo do zainteresowania si
spraw uck, gdy na zjedzie i sprawy zakonu byy przed-

miotem obrad a jego posowie ich uczestnikami. W có si
obróciy te chway, na czem stoi sprawa zakonu ? Mistrz

nie wzbudza podejrzliwoci ksicia, skoro wskazywa na

szacherki Szafraców z husytami, skoro przedstawia Witol-

dowi, e kancelarya sponiewieraa tak wielce uchway uckie,

e chyba projekt nowego zjazdu nie jest niestety niczem

zbytecznem. Czy w obec tego nie móg Witod dyskredyt

zjazdu uckiego i uchwa tame powzitych, wzi za oso-

bist uraz i da zadouczynienia? Mistrz zakonu ju
skutkiem swej sytuacyi posiada rodki^ aby podbudza i pod-

ega tknit do ywego ambicy ksicia — do koronacyi.

Na tem sowie, sdzimy, polegaa owa tajna instrukcya

Zygmunta, o którejmy wyej nadmienili. Zaatwi j pose

ustnie — a w aktach dyplomatycznych^ zwraca ona na si
uwag jednem wymownem mianem tajemnica. W czasach

tych nie znano jeszcze depesz cyfrowanych^ dla czego te
tajemnice powierzano tylko bardzo zaufanym osobom —
w obecnym przypadku bratu w. mistrza.^) Mistrz miaby tylko

wyudzi pozwolenie ze strony ksicia na koronacy. A gdyby
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Polacy tak depesz przejli, jakby srodze szyki popsuli

intrydze Zygmunta?

Nie potrzebujemy dodawa^ e pooenie to, w jakiem

si wnet po zjedzie uckim znalaz mistrz zakonu, w niczem

nie pogorszyo i tak ju niedobrego stosunku jego do Polski.

Przeciwnie, by on pewnym, e kancelarya królewska, jak

si to w rzeczywitoci stao, popieszy do z ofertami^ które

polepsz pozycy zakonu i wzgldy zakonu uczyni drogim

towarem. Ów zjazd jaki mia odby z Witoldem wzmóg
w Polsce nagrozliczniejsze podejrzenia co do zamiarów mi-

strza — ale jemu o wzmnoenie tych plotek chodzio, gdy
one podsycay zarzewia intrygi i czyniy zakon tem potrze-

bniejszym dla Polski.

Takim sposobem jeden koniec sieci intrygi Zygmuto-

wej znalaz si w murach Malborga. W murach tych pro-

jekta intryg nieraz kowano, niewiadomo na pewne czy i myli

do intrygi w ucku nie wyszy z teje kuni, jak si tego

dorozumiewamy. To pewna, e z obecnej roli jaka w. mi-

strzowi przypada w udziale, wywiza on si znakomicie.

I gdy Zygmunta okrzyczano w Polsce jako intryganta

a wspóczesny prawie historyk Dugosz, zgorszon.y jego

czynem, suchej nitki na nim liie zostawi, o mistrzu zakonu

wspóczesna opinia wyraa si z pewn restrykcy, ale nikt

nie mie cisn mu w oczy wyrzutu, e dziaa haniebnie^

bo nikt nie wie co mistrz myli, jakie ma zamiary^ co za

udzia w sprawie, jaki stosunek do sprawy uckiej ? Nikt

prócz oczywicie Zygmunta, a znajdzie si póniej i kto
inny jeszcze.

Gówn rkojmi powodzenia dla mistrza w caej akcyi

byo to, e wyrcza si zrcznymi posami, nie naraajc
przezto siebie i zakonu. Prawda e skutkiem tego akcya

rozwijaa si pomau, e Zygmunt by niecierpliwy, ale

wita dusza pomimo to nie odstpowa od swego „pomau
ale gruntownie." Szybkiego dziaania i hazardownej gry nie

znosi Rnssdorf, raz dla tego, e byo to obcem jego naturze

powolnej i umiarkowanej; powtóre, e skarb zakonu nie po-
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zwala na wysokie stawki. Russdorf zreszt pragnie rozbratu

pomidzy Polsk a Litw, ale bardzo powtpiewa, azali

tene przyjdzie do skutku za ycia Witolda. Zna on w kocu
na wskro Zygmunta i wie, e ten uywa tylko zakonu za

narzdzie i e w cikiej doli i potrzebie nie ma co liczy

na jego pomoc.

Zrcznie uyci posowie zastopuj tedy mistrza w intrydze.

Znamy ju jednego Lansego komtura Toruskiego i Fochsa,

którego obecnie widzimy znowu na dworze ksicia.

Witold, który ju mia zo ku Szafracom za ich

nieszczsn legacy, dowiaduje si od krzyaka o wcale

ciekawych rzeczach. Król sdziwy niczemu nie winien donosi

tene, Szafracy s jedynymi wrogami ksicia. Oni to w spra-

wie myna Lubicza spowodowali króla, e nie przysta na

kompromis, dopokd mu Witold 9000 grzywien nie wypa-
ci; oni s przyczyn^ e król wypuci na wolno, wroga

Witodowego^ Krask; za ich wpywem Jagieo niedowie-

rza ksclu
,

jakby go o jakie ze zamiary posdzajc.

Krzyak opowiada, e król za ich dorad odwouje obecnie

to, na co si by w ucku zgodzi, jak kompromis w spra-

wie modawskiej; co gorzej, e król, wbrew uchwaom uc-
kim, powierza im wejcie z husytami w ukady. Niepotrze-

bujemy dodawa, jak wielce w gr wchodzi na nowo tem

zadranita ambicya Witoda, jakie walki stacza z wielkim

jego umysem i jak zachca do zamania uporu kancelaryi

polskiej.

Myl zdruzgatania wpywu Szafraców rodzi si w sercu

ksicia, ju skutkiem samej sytuacyi. Wszake król Jagieo

cofn swe zezwolenie za ich wpywem i sam to przyznaje;

ale nie przyznaje tego, co teraz donosi Krzyak, e król

ani myli z pod tego wpywu si uwolni, e w coraz gor-

sze popada bdy, e pooenie ksicia, staje si z tego po-

wodu przykrem nie do zniesienia. Fakta same pouczaj

Witoda o prawdzie denuncyacyj. I tak mianowicie, Jagieo
zamiast odpowiada Witoldowi na wane jego zarzuty, po-

mija je milczeniem, a natomiast oskara przed nim Zygmunta,
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jako tene buntuje husytów przeciwko Polsce. Witold do-

strzeg nqdzot wybiegu, a biorc go za oszczerstwo, uspra-

wiedliwia króla Zygmunta z mniemanych zarzutów i wylewa

cay potok gorzkich wymówek królowi, e pozwala si
oszukiwa przez podych oszczerców. W tem napad husytów

na Polsk usprawiedliwia poniekd podejrzenia kancelaryi

polskiej. Polacy zbroj si^); husyci wysyaj poselstwo z uspra-

wiedliwieniem i tak rozpoczynaj siq upozorowane ju ne-

gocyacye. Caa Korona zbrojnie i na koniu. Legat papieski

nie moe siq do nachwali gorliwo wiary u Polaków,

widzc e w jej obronie, w obec mniemanego niebezpie-

czestwa, jak jeden m powstali wszyscy. Niedomylnego

legata wysya król do Witolda, z prob, aby da ratunek

Polsce.^) Dobrze— odrzek ksi i wnet caa Litwa stana
pod broni. — Có, gdy ratunku nie potrzeba, gdy Sza-

fracy negocyuj z husytami — có sdzi mia Witold

o tej igraszce? Znaleli siq wnet tacy którzy objanili ksi-

cia o rzetelnej prawdzie — i niedziw, jeli w tej chwili

paa on dz zemsty ku ndznikom a faworytom królew-

skim. A jakie roje plotek obiegaj po Polsce i Litwie z po-

wodu owego uzbrojenia si w obudwu krajach? li ludzie

podszeptuj Witoldowi,*^) e Polacy tylko oczekuj na, aby

si zjawi w Polsce gdzie go pojm i uwi, e pod pozo-

rem najazdu husytów uzbroili si przeciwko Litwie. W Polsce

przeciwnie kr wieci faszywe, e Litwa zbroi si prze-

ciwko niej, sowem obraz zaburze i zawika wskutek kilku

zgrabnie powizanych wzeków intrygi uskutecznionych pod

hasem „tajemnica."

Haso to ju z powodu swój tajemniczoci nie pozwala

nam na razie dojrze tajemnych rodków jakimi si posu-

giwano obecnie w Malborgu. To pewna, e inne zlecenia

mia od mistrza komtur Toruski lub Czuchowski, inne za
komturowie Bagi lub Insterburga, ssiedzi Litwy. Wszyscy

oni pracuj w jednym celU; chocia rodki ich róne, chocia

aden z nich nie wie o istotnym zamiarze mistrza. Có do-

piero powiedzie o owej szajce licznych eksploratorów^ jak



— 184 —

podówczas zwano szpiegów zakonu, roznoszcych bezmylnie

powierzone im do szerzenia plotki i oszczerczo kamstwa.
Mistrz wyrcza Zygmunta i salwuje swój honor, a pozornie

targuje si o wzgldy, o które si zarówno dobijaj Witold

i Jagieo. Pooenie wreszcie podaje zarówno mistrzowi jak

i Zygmuntowi tysice sposobów do dalszego snucia bezlito-

ciwej intrygi, do wzmoenia podejrze króla i korony

z jednej, za boleci i upokorzenia Witolda i Litwy z dru-

giej strony, co sie w óciowych listach tego okresu jak

najwyraniej przebija. Przypatrzmy si korespondencyi, toczo-

nej obecnie pomidzy aktorami tej tragikomedyi. Ju jako

zabytki odlegych wieków same przez si wzbudzajce cie-

kawo, s one tem ciekawsze, e maluj dosadniej history

intrygi, anieli to twarde pióro opowiadacza moe uczyni.

Oto co pisze autor intrygi, Zygmunt, do jej wspó-

.

autora w. mistrza na dniu 17 Kwietnia z Preszburga:^) Do-

nosi najprzód o piekcej go i gównej sprawie gdy o hu-

sytach, którzy nie chc przysta na jego przedoenia i od-

wouj si do walnego sejmu, z którego przyl odpowied.

Z którego to powodu on (Zygmunt) ogasza na nich krucyat

i zewszd oczekuje przyobiecanej pomocy. O sprawach zakonu

myli król ustawicznie i daje w. mistrzowi instrukcye celem

osiedlenia jakiej liczby braci zakonnej przy ujciach Du-

naju. Poczem cig dalszy w odpowiedzi na rozpoczt przez

mistrza intryg:

„Piszesz nam w sprawie tajemnicy^ e co do tego wy-

sae ju poselstwo, które obecnie ma by u Witolda. Ni-

czego nam jeszcze o niem nie donosi ksi, lecz skoroby

si tylko dowiedzia o rezultacie legacyi, nie zaniedbaj na-

tychmiast mni uwiadomi. U nas by obecnie sekretarz

ksicia Madrzyk w poselstwie; odesaem go ju do Litwy

a oczekuj lada dzie na Houba, który ma nam przynie
dary od ksicia i dwie dworki wiezie z sob umiejce

zotym szychem haftowa. Od tych ostatnich spodziewamy

si dowiedzie wiele ciekawych rzeczy, o czem niezwocznie

ci uwiadomi.
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Król Jagieo odpowiedzia na projekt zjazdu wymija-

jco. Natychmiast daem o tem zna Witodowi posyajc

z listem burgrabiego Spiskiego do Litwy. Odpowied jak
nam stamtd przyniesie natychmiast ci odel.

Doszy mniq ju i pisemne wiadomoci, e Jagieo

i Witold na ostro przeciwko sobie stawaj i e w tej spra-

wie jakie poselstwo polskie zda do Litwy. Skoro si

tylko dowiemy o przedtoeniach posów, natychmiast damy

ci o tem wiadomo. Nie wtpi — dodaje Zygmunt — i
lada dzie przybdzie z Litwy odpowied od ksicia w spra-

wie koronacyi i innych wszystkich spraw, abym wiedzia

jak mam dalej postpowa. Nie zaniedbuj tylko donie
nam o przebiegu tajemnicy^ — dodaje troskliwie — dla której

wysae posów do ksicia. W sprawie granic zakonu nie

odpowiedzia jeszcze król Jagieo, niezaniedbam atoli napi-

sa ci po otrzymaniu responsu.

Zapewne wiesz ju^ — pisze Zygmunt w cedule do-
czonej do tego listu — e wedug uchway w ucku powzi-

tej, mam wraz z Witoldem wysa posów do wojewody

modawskiego a mianowicie na dniu w. Jerzego — a to aby

mi Kilii ustpi. Badzie to dla zakonu nie may nabytek

niezaniedbuj przeto przypiesza wysyk ludzi zakonnych.

A i widrygieo nie omieszka wysa do nas uprzejme

poselstwo. Ofiaruje si on nam ze sub sw, byle by^

obecnym na naszym dworze. Król Polski mia go zasypa

wielkimi darami, wedug ich tamecznych zwyczajów. Sdz,
e go zamierza tem przywabi do siebie . . .

.

"

Prawie równoczenie pisa Zygmunt do Witolda

po otrzymaniu ode kopij listów, w których ksi uspra-

wiedliwia go przed Jagie z podejrze, jakoby si mia
wiza z husytami przeciwko Polsce. Nie bdziemy wyka-

zywa stosownoci chwili, w której mona byo wystpi
w roli oskaryciela króla Jagiey. Zygmunt wic pisze :^)

„Kazaem pisma wasze odczyta i znalazeui w nich t
stateczn i szczer waszej braterskoci mio^ jak mi oka-

zujecie udawadnianiem naszej niewinnoci w tak prawy
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i szlachetny sposób, i aby zoy po(lziqkq, któr teraz

w sercu odczuwam^ nie mógbym tego pismem wyrazi. Byo
by to niemoliwem, zwaszcza i nie proszony ani te wzy-

wany, z wasnej woli i bez wiedzy naszej tak szlachetnie

postpie ksi! Ja z mej strony jestem na usugi w. bra-

terskoci we wszydtkiem i za wszystko co was dotyczy

i waszego dobra, gotów nietylko interesa wasne ale i wa-
sn osob narazi i z wami w zej i dobrej woli y
i umiera.

Ju w poprzednim licie wyuszczyem w. br. rzecz

o skutkach traktatów z Czechami, z który chto w. br. jasno

dostrzedz moga zawart z nimi uni — przy pornocy której,

jak oszczercy nasi rozgaszaj — zamierzamy uskuteczni

napad na Polsk. Sdz, e spraw t mona pomin mil-

czeniem, zwaszcza e to rzecz tak baha i szkolarska, i
niewart jest pisma. Jednakowo posyam w. br. kopi
listu Prokopa wodza Taborytów, którymy wczoraj otrzy-

mali- a wiadczy on wymownie, e Taboryci ani myl od-

stpi od oblenia miast naszych. Czy to ma wiadczy
o naszych zwizkach z husytami, raczy rozway braterskoó

wasza ! Albo i to jakobym mia zamiar napa na margrabi

Brandeburskiego — na mego krewniaka, który suy mi

z wielk czoobitnoci i z winnym szacunkiem? Ubolewam
mocno, e brat mój król Polski, nie sprawdziwszy wprzódy

takich bani, przedkada je waszej braterskoci. Lecz gdy

ju w. br. w tej mierze tak prawdziwie i trafnie odpowie-

dzia królowi, nie kusz si o jakikolwiek dodatek , lecz

tylko dziki za to skadam serdeczne. Nie mog jednakowo
pomin milczeniem tej okolicznoci, i król Jagieo zdzi-

wienie wyraa w swym licie do was pisanym, z powodu

i mu w. br. tak wiele pisze o owym Turku, i e zastania

si mn, jakobym ja rzecz t nie tak bardzo jak pierwej

bra sobie do serca. Rozwa prosz, najdroszy bracie, i
nigdy nie odstpowaem od dania^ aby mi go zwrócono,

i e król Jagieo po dwakro mi oznajmi, i w tej sprawie

uczyni zado uchwale uckiej — na co dotychczas bezskutecznie
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oczekuj. Mniejsza o to, e nam owiadcza i wypeni

uchwa, wam za, e si tylko usprawiedliwi — cokolwiek

bd uczyni — ja, jak to ju uczyniem, zdaj sd co do tych

rónic i nieporozumie w wasze race. Z czego br. w. atwo
wnioskowa moe, i nie dam niczego zego lub niecnego, lecz

id do umocowania wzajemnej mioci i do utrwalenia zwiz-

ków naszych. Proszatedyuprzejmiew.br. aby zechcia kró-

lewskiego swego brata nakoni, iby on tosamo uczyni

i nie uchyla si od kompromisu. Niechciabym bowiem

chwyta si ostatecznoci, chyba gdybym by zmuszony

z powodu ucisków i krzywd, jakie obydwaj dowiadczamy.

Cokolwiek zreszt dowiemy si w tych sprawach pó-

niej, nieochybnie damy o tern wiadomo waszej braterskoci.

Jedno i jedyne jeszcze pozostaje do wyraenia — co lubo

pierwej czsto w. br. mówiem i obecnie jeszcze powtarzam,

e jestem i pozostan jego serdecznym bratem i przyjacielem,

na którym w. br. z pewnoci polega moe, jakby na sobie

samym ; i to bez wszelkich skrupuów we wszystkiem co

dotyczy waszej pomylnoci i honoru. W tych sprawach

nietylko swe wasne ofiaruj usugi, bo ja przecie i tak

wzami krwi spowinowacony jestem z wami
;
postaram si

nadto o pozyskanie dla was mych przyjació i chtnycli

mi ksit, zapewniajc wasz bratersko o nierozczo-

nej serc naszych mioci, której zb czasu nie zdoa nad-

wyry ....*'

W dwu powyszych listach w caej ich osnowie przy-

toczonych, przebija si niezaprzeczony talent dyplomatyczny

króla Zygmunta, kierujcy piórem swego pisarza, sawnego

póniej Kacpra Szlika. Treeiwo i lakoniczno pierwszego

pisma, równie jak ch przymilenia si i uderzajce a do-

brze uyte pochlebstwo przybijajce si w drugiem, a spryt

i korzystanie z okolicznoci w obu, okazuj najwidoczniej,

e Zygmunt nie po raz pierwszy zawizywa podobne wzy
miaej intrygi. Dostrzedz mona, i Zygmunt dziaa miao,

jako pewny siebie, gdy dziki zabiegom poprzednim, bdom
kancelaryi polskiej i wspópomocy mistrza, akcya drama-
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tyczna jest w penym toku. Jest on pewnym, i poróni

obu braci i bez litoci rozjtrza jeszcze gbiej dranit
ambicy Witoda. Jalio biegemu w tm rzemiole nietrudno

mu odgrywa roli bezstronnego sdziego, usunego lekarza,

przyjaciela od serca — czem tylko pozyskiwa dla siebie

zbolaego ksicia, usypia podejrzliwo ju powsta, zwik
szajc natomiast wyobraenie o mniemanej szczeroci. Przy-

tem jaki przebiegy ; zwala on win na trzecie osoby, na

jakich oszczerców^ wiedzc dokadnie, e ju o nich ksiqcia

poinformowano skdinnd — a oszczdzajc w ten sposób

Jagie w oczach Witoda^ nie budzi ju na nowo prze-

zornoci i podejrzliwoci wielce ostronego ksicia.

Talent dyplomatyczny Zygmunta dokadniej pozna si

daje ze skutków jakie wywoa tam dokd bezporednio

zmierza, to jest u Witoda. Wywoywa on tam wraenia

i uczucia, które zapewne nieinaczej ttómaczono sobie

w Polsce, jak e Witold zalepion goreje dz panowania,

e gonic za powabem korony, grozi bratu i przerzuca siq

na stron wrogów Polski — które atoli, przy bliszem roz-

trznieniu okazuj nam prawdziwy a wcale odmienny stan

duszy zbolaego ksicia. Poniewa mimowoli ulegamy s-
dowi Dugosza w tym przedmiocie, a sd ten lubo ustalony

w historyi a nawet pogorszony na niekorzy Witolda^ nie

jest objektywnym, jakby si to wydawa mogo, zechciejmy

przypatre si bliej tym pismom, które stanowic odwrotn
stron medalu, daj sposobno pouczenia si w czem wa-
ciwie ley prawda dziejowa.

Dla dokadniejszego zrozumienia, przypominamy, e
jestemy w chwili, kiedy to burza husycka grasowa po-

cza na granicach Polski od strony Szlska. Byo to pod

koniec Kwietnia. Jagieo jakby w przestrachu uwiadamia

o tem Witoda i prosi go o pomoc, nie wiedzc, e ksi
wie najdokadniej, i Szafracy tocz ukady z husytami.

Postpowanie takie króla nie mogo wla ufnoci w serce

Witoda — odpowiada przeto w dniu 3 Maja z Trok w ten

sposób : ^)
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„Najjaniejszy królu ! oniczy wasz Micha, przyniós

nam wasze listy z nowinami, nadesauemi wam przez sta-

rost krakowskiego, i pyta w. kr. mo czy zasuguj na

wiar, zwaszcza, gdy mamy pewne wiadomoci z Wgier
i suga nasz Zygmunt Eoth niedawno stamtd przyby.

Otó zechce wiedzie w. kr. mo, e on niczego z Wgier
nie przyniós coby potwierdzio te nowiny, chyba e nast-

piy one ju po jego z Wgier odjedzie. Nadto doniós nam
Roth, e heretycy husyccy pustosz na Szlsku i Wgrzech.
Wnosimy std, e wie, o której czstokro nam pisalicie

i co obecnie powtarzacie, jakoby husyci, podburzani przez

króla Zygmunta, mieli zamiar uskuteczni napad na Polsk,
jest oczywist nieprawd. Oni bowiem, jak to z wielu róde
wiemy, i po dzi dzie nieprzestaj rabowa i pustoszy

ziem i grodów Zygmunta. Niczego zreszt z nowin nie

wiemy, chyba to, e król Ezymski ma zamiar uda si do

Niemiec.

Piszecie nam w ruskim licie, i niesusznie wymawiamy
waszej kr. moci zawiso od nowej rady waszej i dodajecie,

e Szafracy nie stanowi nowej rady, gdy i ich ojcowie

byli czonkami senatu królewskiego jakimi s i oni. Królu

panie! Chocia ich ojcowie zasiadali w radzie, sowa ich

nie byy takiej doniosoci jakiemi s obecnie ich synów,

ani te tamci omielali sl udziela wam rady prywatnej

albo te odstpowa od ogólnego sdu baronów, jak to ich

synowie czyni! A cokolwiek bd doradzaliby oni lub -
dali, to w. kr. mo czyni ; rady Szafraców zawsze góruj

a nigdy nie doznaj odrzucenia. Oni to nawet tego si do-

puszczaj, i zaniedbuj walne zjazdy ziemskie, gdy nie

chc by ich uczestnikami, a jeeli racz si zjawi, to pod

sam koniec zjazdu, gdy inni praaci i panowie ju opucili

sale obrad — a natenczas zwalaj oni wnioski przez senat

omówione i uchwalone lub je cakowicie zmieniaj. Innym

razem, chocia s obecni na zgromadzeniu, nie chc przy-

stpi do wniosków i tylko oczekuj^ dopókd inni z rady

si nie oddal; natenczas przystpuj do w. kr. moci
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i nakaniaj was do przystpienia do ich wniosku. A cho-

cia w rzeczonym wypadku s obecni na radzie, pokomorzy

jednak usunwszy si w gb l^omnaty nie wotuje wcale.

Dopiero gdy inni komnat opuszcz, on przystopuje do was

i tak dugo szepce wam do ucha, dopokd nie przyzolicie

na zmian wieo powzitej przez was i waszych senatorów

uchway. Oni to nawet podkopali wpyw doradczego sowa
mego i innych baronów w. kr. moci, budzc wasze ku

niemu podejrzenia, chocia my moglibymy wam zdrowszej

moe udzieli rady anieli oni. Gdy bowiem inni z senatu

waszego uznaj zdanie lub wniosek nasz za dobry, przezy-

wacie ich mianem pochlebców naszych. Czy w tem dobrze

postpujecie, idc li tylko za Szafracami, i to bez wzgldu

na zdanie caego zgromadzenia praatów i panów koron-

nych, okae przyszo, kiedyto zobaczycie wszystkie sprawki

Szafraców i skutki tyche. Oni to bowiem z wielkim na-

kadem wystali Korybuta przeciwko królowi Zygmuntowi

do heretyków czeskich, nie zwaajc na wasz i chrzecija-

stwa honor, który na szwank naraaj, a szczególniej ów
duchowny Szafraniec (kanclerz), który wielkie na ten cel

wyoy sumy, jakote modszy, który osobicie Korybuta

przeprowadza do Czech. Albo ów burgrabia Budziski

Siestrzeniec, ich suga, który czsto udawa si w posel-

stwach do husytów, czy nie przyby do waszej kr. moci
z polecenia Szafraców do ucka, gdymy z królem Zy-

gmuntem siq naradzali, i nie odezwa si do was w te

sowa: „Husyci mówi, e gdy w. kr. mo pogodzi si

z królem Zygmuntem, oni powstan przeciwko wam". Ja

za znajc zo i podstp (tych co go wysali) ju niczego

nie doradzaem, lecz odezwaem si do was i do króla Zy-

gmunta w te sowa: „Zy jest ten Siestrzeniec a poselstwo

jego najniegodziwsze." Wiemy dzi, e to wszystko stao sie

za wnioskiem i powodem Szafraców, e dlatego oni i na

zjedzie (uckim) nie byli obecni ! A skorocie tylko po-

wrócili z ucka, wnet ulegajc perswazyom Szafraców

i doktora, poczulicie pisa przeciwko nam do króla Zy-
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gmunta i gdzieindziej jeszcze^ poniajc nas i ze czci odzie-

rajc — a wiemy na pewne, e stao si to za porad Sza-

fraców. Z ich nakazu i potem jeszcze uczszczal Siestrzeniec

do busytów, zanim heretycy udali si do króla Zygmunta

do Preszburga, i doradza im, nakaniajc kacerzy, aby siq

nie jednali z królem Zygmuntem i nie zawarli z nim ja-

kiejkolwiek ugody. Wiemy i to, i tene Siestrzeniec za

specyalnym rozkazem Szafrauców przepuszcza Polaków (przez

granic) pod Bdzinem, przemycajcych si do husytów.

W taki to sposób zamierza wasza kr. mo wspiera husy-

tów, z czego niemaa dla was i królestwa uronie haba
po caym wiecie chrzecijaskim.

A jakieto ci Szalrace — skary si i wymawia kró-

lowi Witold — mieli schadzki i ukady z heretykami w Rei-

chenbachu, skoro si na [nie odwouj w obec waszych

urzdników. Spodziewamy si, e ukady te nie s skutkiem

rady waszych praatów i panów, gdy wam i senatowi

waszemu nie godzioby si wchodzi w ukady z heretykami.

Oni przywiedli Korybuta nazad do aski waszej— zaiste nie

majc na myli honoru waszego lub jakichkolwiek korzyci

korony, lecz tylko prywatny interes na oku, gdy wiele

nakadów czynili na wypraw ksicia. Aby owych nie

straci niepowrotnie i nie narazi si na szkody, doradzaj

wam, abycie napowrót zajli si Korybutem, gdy w ten

sposób ksi mógby zwróci im nakady i koszta— i nie-

bacz nawet na jakie niebezpieczestwa naraaj tem was

i wasze królestwo!

Albo ów Hinko, majcy dobra w Polsce, przecie czsto

odwiedza Korybuta i powraca do was z legacy. Podobnie

i Wodek, który wam wiar zama, ustawicznie udaje si

do husytów, i to kiedy mu si tylko zechce, gdy nikt mu
w podróy nie przeszkadza. A dzisiaj nawet syszymy, e
maj mu by jakie dobra ziemskie nadane — w Polsce.

Wasza atoli królewska mo pisze nam, i wcale nie po-

sya posya posów do husytów, oprócz jednego Hoda,

i e tego po raz pierwszy po rabunku Czstochowy mu-
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sielicie posa. Wiemy dobrze, e i przedtem posyalicie

do husytów i to wielu innych oprócz Iltoda, nic nam o tóm

nie donoszc. .

.

Nadto, dacie od nas pomocy przeciwko heretykom.

Tak — obiecalimy z ca Litw pospieszy ua pomoc.

Obecnie atoli z powodu owej nowej rady — zachodzi tru-

dno w pytaniu coby nam uczyni naleao. Dochodz nas

bowiem wieci, e suebnicy Korybuta zakupuj bro
w Olkuszu i Krakowie i e na sposób Puchay zaopatruj

siq w Polsce w wojenne potrzeby, e Polakom chccym
wojowa razem z husytami nie broni siq wyjazdu za gra-

nic. Co wszystko dzieje si za spraw nowej rady. Lecz

do czegó to zmierza? Jaki tego skutek? Oto ten chyba^

e heretycy wzmogli si, spustostoszyli Niemcy i Szlsk

i e nawet wam gro! Co przeto dobrego czyni Sza-

fracy? Przecie husyci pragn zburzy wit wiarq, po-

kruszy podstawy spoeczestwa ludzkiego, zabraniaj du-

chownym uywania doczesnych dóbr, wieckich za wyzuwaj
z posuszestwa poddanych, chc porówna szlacht z ludem,

sowem wszystkich bez rónicy".

W taki sposób óciowy pisze Witold do króla Ja-

giey wylewajc pitrzc si kaskad sów z wyrzutami

i alem^ jakie w skutek znanego nam przebiegu rzeczy

uczuwa w sercu. Gromko a bezadnie nastpuj one po

sobie, uczucie alu misza si z wyrazami goryczy i zoci.

Witold daje folg swej boleci i co czuje na sercu, kae
przenie na papier, do uytku brata, który gbok sercu

jego zada ran. On — wydaje si— jakby wywiera zemst

na Szafracach, do których odczuwa nienawi, i jakby

bezwiednie wykonywa zlecenia wynike z podszeptów krzy-

ackich i z potwierdze tyche przez Zygmunta, wskazujcego

jako winnych na te osobistoci, które król nad wasnego

przenosi brata. Ksia niezapomina te i o uczonym pod-

kanclerzym, na którego król zwala win za nieszczsn

legacy, i pisze o nim w nastpne sowa:

i
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„Wspomniaeai o podkanclerzym , e cbocica ojciec

jego zasiada w radzie królewskiej, nie przykadano jedna-

kowo do zdania ojca takiej wagi, jakiej doznaje obecnie

gos syna. Ale w. kr. moci czsto sie widocznie zdarza,

e ojciec jest taki, syn za owaki. Przypominacie nam,
emy dla u was wyprosili urzd podkanclerzego. Przy-

znaj; spodziewaem si bowiem, e bdzie dobrym i e
wzajemn mio nasz i uni bdzie mia na celu. A on,

skoro tylko o obietnicy swego urzdu powzi wiadomo,
pocz pomidzy nas sia ziarna niezgody i porónia nas

wzajemnie, jak si to stao w sprawie myna Lubicza,

w sprawie Kraski itd. (Tu opowiada ksi o owycb zna-

nycb nam ju sprawach). Orzeklicie równie, e ów doktór

(podkanclerzy) bez wiedzy i woli waszej wysa ow kom-
promitujc was legacy do króla Zygmunta. Dlaczegocie

przeto nie ukarali go dotychczas ?

Wiedzc, e ten doktor z Szafracami wszystko co

tylko zechc robi z wasz kr. moci, e nie zwaacie
wcale na rad innych praatów i baronów waszych, nazwaem
ich now i prijwatn rad.

Nadto jakito honor wywiadczy nam król Zygmunt
bawic u nas w ucku, gdy w sprawie wszelkich rónic

pomidzy nim a wami powstaych w rce nasze zoy
kompromis? Wasza za mio, która jeste nam stryjecznym

bratem, jakby na wstyd i hab nasz niechciae tego

uczyni, jakby nas uwaa za niedostatecznych do wydania

sdu i nas o ze zamiary podejrzywa? A nawet w tej to

odrobince, w mizernej sprawie modawskiej, któr powie-

rzylicie sdowi memu, skorocie tylko zdyli do królestwa

i do Szafraców, odwoalicie swe sowo królewskie na

wstyd i hab nasz! A gdyby to wasza kr. mo zoy
by kompromis w rce nasze, jak to król Zygmunt uczynia

nie byoby zapewne przyszo do tego co si obecnie dzieje^

niebyliby i husyci tak si wzmogli, gdyby nie byli w sto-

sunkach z Szafracami. . .

.

Ostatnie lata Witolda. 13
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Witold oczekuje odpowiedzi od króla Jagiey. Nie

nastpuje ona tak rycho, jakby tego sobie yczy niecier-

pliwy ksi. Bo i có mia odpowiada król na tak dobitne

argumenta. Wszake co do zaniechania koronacyi odpowie-

dzia Witold posom królewskim, e nie porzuci rozpocztej

ju sprawy, gdyby siq przezto narazi na zelywe obmowy
i na niesaw, o koronacyi bowiem rozesza si ju wie
midzy ludzi. Ale gdy Witod dodawa, e niemia nigdy

na myli siga po królewsk koron i nigdyby nie powzi
by zamiaru, gdyby nie zezwolenie królewskie — sdziwy

król widzia w stanowczej odpowiedzi tylko bd wasny,

który mu tem dobitniej wykazuj Szafracy, o ile odpowied

ksicia, suy im za wymowny argument. Jagieo uwierzy

w podejrzenia Szafraców, to te ani myla o ich odda-

leniu
;
przeciwnie, on toleruje zupenie ich polityk husyck^

potwierdzajc tem wyrzuty ksicia, jako ju im tylko zaufa.

Zamiast odpowiada na cikie inkryminacye Witolda^ król

znosi si wci z husytami, oglda si na zakon i wabi ku

sobie mistrza, gotówby nawet z najwikszym wrogiem si

pojedna, aby w nim mie rodek do przeszkodzenia mnie-

manej separacyi Litwy. Listy i poselstwa ksice, tumaczy

mu kancelarya jako wysoce nieszczere wybiegi do zmuszenia

króla, aby opuci jedynych swych sprzymierzeców, na któ-

rych w potrzebie bdzie mona liczy^ do oddalenia z dworu

krakowskiego tych, którzy zgubnemu dla korony projek-

towi stanli na przeszkodzie. Sowem król uleg cakowicie

wpywowi Szafraców i ani myli si usprawiedliwia.

Nie zrywajc jednak z Witoldem odpowiada mu pokrótce;

powtarza swe dawniejsze podejrzenia co do stosunków

Zygmunta z husytami i maskuje swe wasne z nimi

stosunki tem, e Taboryci maj zamiar wysa do po-

selstwo i t. p.

Rozalony takiem postpowaniem królewskiera Witod,

uwaa za stosowne znowu napomnie króla i pod naciskiem

groby przywie go do opamitania i do spenienia swoich

da. W tonie tego listu przebija co desperackiego, smt-
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nego i gronego zarazem. Autor widocznie nie przywizuje

ju nadziei do uywanego dotychczas przez siq rodka,

a nie wie jakiegoby jeszczcze mia uy. Ksia sn wie

na wskro o mylach Jagiey a „li ludzie" coraz now-

szych mu szczegóów dostarczaj, ua podstawie których

moe siq przekona o nieszczeroci i obudzie królewskiej,

o stanowczej przewadze nad nim jego zauszników a swych
wrogów.

Na dniu ósmym maja pisa ksi do króla z Kowna,
przypominajc mu w treciwych lecz gorzkich sowach po-

przednio wypowiedziane ale i zarzuty ^^)

:

Ile to ju razy — pisze on — bd to przez posów
bd listownie lub ywemi sowy, silc si na najrozmaitsze

dowody, staraem si przekona wasz kr. mo o wielkiej

doniosoci szczerej i rzetelnej przyjani z królem Zygmuntem,
abymy razem powstali przeciwko heretykom i husytom
i koniec zadali szerzeniu si ich kacerstwa? W. kr. mo
nietylko e na nasze nie zwaae sowa, lecz guchym bye
na podobne rady swych senatorów, których jeszcze za to

mianowa raczye moimi pochlebcami. Wybrae sobie wa-

sza kr. mo jedynych Szafraców i doktora jakote kilku

ich popleczników z rady i tym tylko dajesz gos i wiar,
wedug ich tylko zdania postpujesz sobie, majc ich radq

za wit i nienaruszon.

Eacz rozway królu, czy dobrze ci poradzili i do

czego ju przyszo, gdy rzeczeni husyci tak dalece siq

wzmogli i tak szybko w siy urastaj? Otó, gdybym
obecnie chcia przytacza wszystkie me sowa, jakiemi w.

kr. mo nakoni chciaem do podniesienia or^a przeciwko

husytom, nie zmiecibym ich w caym tomie. Wy nas uwia-

damiacie, e oni poduszczani przez króla Zygmunta chc
napa na koron! Przeciwnie — husyci obecnie nie chc
pogodzi siq z królem Zygmuntem; co gorsza, napadaj na

Wgry^ pustosz i rabuj na Szlsku — a jak to nam pisa-

licie — odgraaj si waszej kr. moci. Z jakiego powodu
13*
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to siq dzieje? Pozwolilicie im wzraódz si, postpujc za

zdaniem nowej waszej rady.

Czy nie lepiej byo zoy kompromis w ucku
w nasze rqce, jak to król Zygmunt i obecnie jeszcze chce

uczyni. Dzi bylibymy ju wasze wzajemne ale i obo-

pólne krzywdy wyrównali. A gdybymy pod ten czas byli

w zgodzie, moglibymy acniej da radq heretykom.

Dalej przytacza Witod cay szereg szczegóów, o któ

rych siq wieo przez „zych ludzi" dowiedzie móg a wiad-
czcych, e król w porozumieniu jest z husytami, e zezwala,

aby Polacy dyli na pomoc kacerzom, e czyste poselstwa

przyjmuje od Puchay, Korybuta itp,, i e Szafraców uywa
do porozumienia si z husytami. Poczem zapytuje, dlaczego

nie donosi o tern ksiciu i nie tómaczy si z postpków,

zmierzajcych wbrew traktatowi Kezmarskiemu. Zarczam
w. kr. moci — konkluduje ksi — e gdy si nie pogo-

dzicie z królem Zygmuntem i ze mn, abymy wespó wy-

stpili do wojny z husytami, jeeli nie odwoacie tego cocie

rozgosili, e jestem niewolnym — gdy ja postanowiem

wraz z ziemiami memi i z m ojcowizn, czy to siq wam
podoba lub niepodoba wolnym pozosta, natenczas cale

chrzecijastwo wielkie poniesie klaski.

W ruskiem pimie dodaje wasza kr. mo, i przyby
maj do was posowie Taborytów, co wszystko tylko na

habq wasz wychodzi. Wasza królewska mo, powinien

im zabroni wstpu do królestwa i wszelkiej stycznoci

z poddanymi. Ilekro bowiem do w. kr. moci przybywaj,

tylekro wierni podejrzywaj was na niekorzy wasz.
Zreszt wypowiadaem czsto ju zdanie moje o posach

Taborytów, o wysykach do Puchay i Korybuta i o cigej
waszej z nimi stycznoci. Na co wszystko nie uwaacie

nawet za stosowne nam odpowiedzie. Zadziwia to nas nie

-

pomau, z jakiego sie to dzieje powodu?
Kancelarya królewska i teraz nie odpowiada na zarzuty

ksiqcia, zbywa je ogólnikami a król jak wnosi naley,

uprasza tylko ksicia o zaniechanie zamiaru koronacyjnego.



— 197 —

Natomiast opowiadano mu z nowin o przybyciu jakiego

posa z Wgier tudzie o odpowiedzi jak dano Szlzakom,

proszcym króla o pomoc przeciwko busytora a mianowicie:

e król nie zwyk niczego bez porady ks. Witoda czyni.

Król tedy prosi ksicia o t rad.

Uprzytomniajc sobie usposobienie ksicia, mona si

dorozumiewa, e podobny list móg do tem rozpaczliwszego

doprowadzi go stanu. Otrzymawszy ów list w Miednikach

dnia 24 Maja, natycbmiast kae odpisa na królowi. Do-

dajmy e jest to obwia, w której „ze wieci" mogy si

rozró w zastraszajcy i potworny sposób. Mde i omija-

jce rzecz sam odpowiedzi ze strony króla, pozoruj je

i czyni w mniemaniu ksicia i Litwy prawdopodobnemi.

To te pisze Witod,^') e wprawdzie drobn wie o przy-

byciu brabi Doryjskiego otrzyma od króla^ „e atoli na

poprzednie jego listy^ traktujce o tem, jako posom Kory-

buta i Pucbay wolny jest wstp do królestwa, e wolno

im jest zaopatrywa si w Polsce w bro i prowianty, e
Polacy bez jakicbkolwiek przeszkód zdaj do Czecb itp.,

na to wszystko niczego nam w. kr. mo nie odpisuje,

z czego wnosz, e macie jakie traktaty i umowy z busy-

tami, jak nas o tem docbodz wieci".

Prócz tego, donosi nam w. kr. mo o odpowiedzi

jak dalicie Szlzakom^ proszcym was o pomoc przeciwko

busytom, e bez naszej rady niczego nie zwyklicie dziaa.

Wiemy dobrze, e t odpowiedzi niczego innego nie za-

mierzalicie osign, jak tylko by usun si od dania im

pomocy. A wiat chrzecijaski podczas tego cierpi i ni-

szczeje, uginajc si pod krwawem jarzmem busytów, którzy

z dnia na dzie wzrastaj w siy i potg! Wy si nami

zasaniacie w obec Szlzaków, e bez nas niczego nie dzia-

acie — na wstyd i ublienie honorowi naszemu, jak gdy-

bymy nie doradzali zawsze a do obecnej chwili wspiera

kadego przeciwko Czechom? Nie wtpimy jednakowo,

i wielu wiadomo jest, e rady nasze nie s wam przy-

jemne, gdy od dawna doradzalimy wam na korzy i dobro
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wasze wspiera kadego przeciwko husytom, wy za pozwa-

lacie im przebywa w waszem królestwie, znosicie siq z nimi.

Lecz jakiego rodzaju s owe znoszenia si wasze, o tm
niczego nam nie donosicie, zkd wnioskujemy, e chyba

toczycie z nimi jakie ukady
Zreszt wiele i bardzo wiele mielibymy do pisania

o teraniejszym ukadzie spraw najnowszych. Widzc atoli

e w. kr. mo na tre listów naszych nie odpowiada, nie

mamy potrzeby i z naszej strony tak obszernie si rospisy-

wa. W gruncie rzeczy wiemy co siq u was knuje. Z no-

woci te, na danie wasze, nie mamy niczego do nadmie-

nienia, prócz chyba rzeczy znanej, i syszymy ustawicznie^

jako husyci wzmagaj si i e wy im sprzyjacie. Pogoska

ta wielce si szerzy u nas i zadziwia wszystkich. U nas

przeciwnie — spokój, cisza i wszystko dobre...

Namitny gniew Witolda przechodzi obecnie na pewien

czas w stadyum chodnej groby. To ju nie nienawi
wzgldem Szafraców, buchajca nieugaszonym ogniem, nie

al do króla malujcy si w powodzi wyrzutów, nie przed-

stawienia braterskie, ale groba, celem przeamania uporu

królewskiego. Z po za niej nietrudno dojrze, e ksi
jest cakowicie zdecydowany odeprze cios przygotowywany

w Krakowie i e groba w ten sposób atwo moe si
urzeczywistni w czynie. Witold nie daremnie tak czsto

i wiele pisa o husytach; podejrzywa on króla e tene knuje

wrogie przeciwko niemu zamiary.

Z drugiej strony, z po za sów groby widoczna, e
przewiadczenie o wasnej sile i opór jaki powadze jego

stawia król, pozostajcy pod wpywem Szafraców, rozdmu-

chay w pomie iskr zranionej ambicyi tlejc w jego sercu.

Dzi' ju on daTkorony; da jej w znaczeniu niezawisej

od Polski monarchii Litewskiej nie burzc przez to unii

horodelskiej, da jej aby udaremni supremacy korony nad

ksistwem i symbolem tym porówna oba kraje. Pragnie

jej Witold, aby zatrze rany dranitej abicyi, gdy tylko
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korona mogaby zrehabilitowa ponione i na wstyd nara-

one jego imiq.

Czy moe pokrywa Witold zamiary swe paszczem

obudy, jak to gosz wrogowie jego Szafracy? Nie! Dzia-

anie jego jest jawne^ uyte manowce mog wiadczy, e
Witod zanadto by do chway wiatowej przywizany, aby

siq jej, z ujm swego honoru, mia wyrzec z ochot, — na

cofnicie sowa królewskiego i rozkaz jednego stronnictwa

w Polsce. Przeciwnie u mqa czynu, jakim by Witod, wy-

daj siq listy owe, owe legacye, pisma i pórodki, anomalj

Ksie, jakkolwiek nie mia przesadnego wyobraenia o swej

potdze, by zbyt energiczny i silny^ aby mia osania za-

miar swój pozorem korony, gdyby by dy do separacyi

Litwy^ o co go posdzaj Szafracy. Owe listy i pórodki,

których uywa energiczny i gwatowny w dziaaniu Witod,

ka wnosi, e korona, do której dy obecnie, nie bya
wypywem tajnych a od dawna ywionych w sercu jego

myli, lecz wypywem nieszczsnego przypadku, bdów
kancelaryi i zawiej intrygi — i gdyby nie ostatnie, historya

sawiaby ksicia jako mqa, który powtórnie odrzuci zaszczyt,

jakim go obdarzy chciaa najpowaniejsza, wedug poj
ówczesnych, osoba w wiecie chrzecijaskim.

Naprenie pomidzy Jagie a Witoldem, powstae po

zjedzie uckim, daje sposobno zarówno Zygmuntowi jak

i Krzyakom powikania nitek intrygi w prawdziwie gor-

dyjski wze. Okolicznoci i sytuacya, sprzyjaj im w ten

sposób, e dzi niepodobna odgadn wielu cieek i ma-

nowców, po których zdaj do celu^ niepodobna wskaza
na ludzi, których jako tajnych narzdzi uywali; dla wspó-
czesnych wic intryga bya niewidzialn, zaledwie sie jej

gównych motywów i to powierzchownie dorozumiewano.

To pewna, e bez cigania na si podejrzliwoci ksicia,

przyczyniali si oni w znaczny sposób do wzbudzenia gniewu

Witolda, do uycia chodnych sów groby, które jako ro-

dek do celu, w stosownej chwili, zalecaj ksiciu przez

swych kursorów.



— 200 —

Talent Zygmunta i w. mistrza zakonu, rozwijany

w intrydze i pokazujcy si w caój peni, objania si tem,

e oni jedynie s panami sytuacyi; dziaaj konsekwentnie

i za wspólnem porozumieniem, jeden zaciera lady bdów
drugiego, które li z koniecznoci powstay a mogyby zdra-

dzi tajemnic; wzajemna pomoc i wyrczanie siq cieraj
z dziaania ich pitno rafinowanej przebiegoci a nadaj
mu pozory, jakoby byo wynikiem koniecznoci i dobrej

woli. Có bowiem dziwnego jeeli Zygmunt dopraszajcy

siq u Jagiey wsparcia przeciwko husytom, i odwoujcy
si pod tym wzgldem na ukady uckie, wynurza równo-

czenie przed Witoldem udany swój gniew na króla, z po-

wodu, e ostatni nie dotrzymuje tego na co by przysta,

a co gorsza czy si nawet z husytami. Czy mogli Krzy-

» acy wzbudzi na siebie podejrzenie ksica, donoszc mu
przez swych 'poufnych o najmniejszym fakcie dowodzcym
cigego stosunku króla z husytami? Wszake ksi spraw-

dza te wiadomoci, wieciami skdind nadchodzcemi, a sam

król milczeniem wymownie potwierdza ich prawdziwo.
W obec tych i wielu innych okolicznoci, o których si nam
tylko dorozumiewa mona, nie bdzie zadziwia, skoro do-

damy, i Witod powzi mniemanie, e król Jagieo wszed
w uldady z husytami i e ostatni, pod oson korony Pol-

skiej, zamylaj rozpocz jak akcy wojenn. Krzyacy
zapewniaj ksicia^ e to na nich cios wymierzony, na Litwie

chodz pogoski, e to na ich ksicia; liról Zygmunt podej-

rzywa króla w obec Witolda, e przeciwko nim wszystkim

Polacy cz si z husytami, oczekujcymi tylko hasa do

boju. Zaiste Witod podejrzywa o taki zamiar króla Jagie,
obiecywa Zygmuntowi natychmiastow pomoc na wypadek

najazdu husyckiego, co gorsza — zbroi wci Litw, aby

cios odeprze w razie, gdyby si sprawdzi miaa zatrwa-

ajca pogoska^ i w tym celu odbiera przysig od bojar-

stwa litewskiego.

Czy dziwna, e wród tego, udao si takim Fochsom

wycign od ksicia sowo, i gotów jest koron przyj,
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i e o tern niebawem pomyli, gdy postanowi w tej mierze

wysa posów do lvróla Jagiey jaliote i do Zygmunta?

Przypominamy, i na tra sowie gównie zaleao Zygmun-

towi, wiedzcemu e lisie nigdy nie cofa tego co raz by
wyrzeli. Mistrz zakonu uwiadamia króla Zygmunta o taje-

mnicy przez Redewicza, a ucieszony tem król bdzie umia

w stosownej porze uy tego potnego rodka do swoich

celów.

Gdy w ten sposób Witod plta si ju w sieci, nasta-

wionej chytrze przez Zygmunta i mistrza zakonu, có doi)iero

dzieje siq z królem Jagie i z Szafracami! Ci ostatni wy-

zyskali ju cakowicie atwowierno sdziwego króla, któ-

rego uwaaj tylko za firm swej polityki, usunli go z pod

wpywu reszty senatorów i w roli obroców ojczyzny, zbroj

Polsk, oskaraj Zygmunta i Witolda przed kury papiesk ^2)

i usprawiedliwiaj uzbrojenia pozorem obrony od husytów,

z którymi w podejrzane wchodz ukady. Ale to zalepienie

czyni ich narzdziem intrygi, jak tego dowodzi fakt, który

tu opowiedzie wypada.

IV.

Plotki z powodu zjazdu w Jurborku. — Odezwa Witolda do

baronów polskich. — Poselstwo Witoda w czycy. — Zwie-

rzenia komtura Toruskiego. — Odprawa posów ksicych. —
O udaremnionym zjedzie w Szramówicach.

Jak sobie przypominamy, odby Witod z mistrzem

zakonu zjazd w Jurborku, na który z pocztku ani król

ani Szafracy nie zdawali siq zwraca uwagi. Lecz nieba-

wem poczli si ostatni zastanawia nad przyczynami, dla

których Witold nie doniós o tem królowi. atwo zrozumie,

e powzili podejrzenia, któremi kieruje myl zemsty, zla

wola i zdradzieckos.

Nie umiemy powiedzie z jakiego róda, do e ra-

czyli si dowiedzie Szafracy, jakoby Witod konspirowa
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na zjedzie z Krzyakami na zgub^ Polski; jako da im

sowo, i granic zakonu nigdy nie narusz Polacy, e zako-

konowi oddany zostanie okrg nieszawski a ksi w zamian

za to bdzie da od korony ziemi Ruskiej. Moe jeszcze

co gorszego, ale któ dostrzee wszystkich artykuowy tajnych

ukadów, z których waniejsze powierzono Szafracom tylko

w tajemnicy. Ale bo tajemnica ma pozory prawdopobie-

stwa, mówi Szafracy, wskazujc królowi na tre odpo-

wiedzi Witoldowej^ na uzbrojenia na Litwie jakote i na

odbiór przysigi od bojarstwa. Podejrzliwo króla, któr

posunli Szafracy do tego stopnia, e uczynili go guchym
na szczere i otwarte sowa brata, wzrasta w gorczkowy

niepokój. Wskutek tego niepokoju przyjmuje król w Kaliszu

poselstwo husyckie grzeczniej anieli kiedykolwiek przedtem.

Dowiaduje si o tern komtur toruski (który na dniu 22

Maja przybywa do króla) i niezaniedbuje donie w. mi-

strzowi, w jaki to sposób „wedug pogosek" ukada si król

z Taborytami. Pogoski te byy do kompromitujce króla,

gdy, prócz innych rzeczy, gosiy, e husyci dali od króla

wolnego przejcia przez Polsk na Prusy. Wnet te dowie-

dzia si o tem i Witold, aby mie jeszcze jeden powód
wicej do gniewu na króla i nowy bodziec dranicy jego

ambicy. Zamiast wykazywa ca niestosowno kroku Sza-

fraców, uywajcych husytów za narzdzie swych planów,

opowiedzmy co donosi komtur toruski królowi Jagielle

ze strony w. mistrza. Oto, e mistrz mia zjazd z Witoldem

w Jurborku i tame postanowiono, i na naznaczony termin

ksi wyle swoich posów^ co te króli mistrz ze swej strony

uczyni, aby raz spór graniczny ukoczy. Szafracy wytó-
maczyli królowi w swój sposób ca t legacy, nie dziwna

tedy, e król z niczem odprawiwszy komtura^ postanawia

poufnie zainterpelowa Witolda w sprawie podejrzanego

zjazdu.

Król nie zwaa na tre legaeyi podajcej mu delikatny

sposób do pogodzenia si z bratem: wszdy widzi tylko

podstp i zdrad. Nie razi go bynajmniej ani zastanawia
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chód Witoda w ostatnim wyraony licie. Zwyk w po-

ufnyci z lisiciem korespondencyach uywa jzyka rus-

kiego, wyraa w nim zdziwienie, e tyle wyrzutów sysze
musi od Witoda, gdy tene tymczasem wbrew dawnemu
zwyczajowi, nie uwiadamia go nawet, i mia zjazd z w.

mistrzem. 1) „Tymczasem mistrz sam, po raz pierwszy przed

zjazdem, i obecnie znowu powtórnie przez komtura toru-.

skiego daje mu o zjedzie wiadomo. Nie wiemy w czem

zawinilimy przeciwko w. braterstwu— pisze król — a gdy-

bymy si o powodzie dowiedzieli, nie zaniedbalibymy

gniew wasz zagodzi i was przeprosi". Pokrywajc nie-

szczero tej wymówki donosi król dalej o podróy mar-

grabiego brandeburskiego, majcego go odwiedzi, i uprasza

ksicia o podarunek (czarnego futra) dla tego. Donosi

o posuszy w Wielkopolsce, o powodzi nawiedzajcej Mao-
polsk, zapewnia ksicia, i mu doniesie z czem odprawi

liusytów, spieszcych do w poselstwie, i uprasza o wia-

domo z czem przybdzie Madrzyk powracajcy z Wgier
do Litwy. Sowem pisa o wszystkiem tylko nie o tem, co

da mie w odpowiedzi Witold. Król ani sowa na swe

usprawiedliwienie nie mia dla Witoda.

W innym licie znowu nie zaniedba wspomnie król

o alarmujcych a krzywdzcych saw ksicia pogoskach,

jakie z powodu jego zjazdu z mistrzem obiegaj królestwo.

W dodatku oskara króla Zygmunta w znany nam ju
sposób. I tu ani wzmianki o husytach, ani ladu ustpstwa

lub usprawiedliwienia. Gdy tymczasem Witod raz po raz

przysya do króla zapytania, co traktuje z husytami, czy

pogoski jakie z tego powodu si rozchodz s prawdziwe;

król jak przedtem nic nie odpowiada.

Oto ilustracya do historyi intrygi dowodnie wyka-
zujca, e strony powanione stay si jej narzdziem. rodki,

majce suy kadej z nich, aby zmusi przeciwnika do

ustpstwa, przez uycie oszczerczych plotek i poktnych
doniesie, usuwaj coraz dalej moliwo zgody i utru-

dniajc coraz bardziej, czynij prawie niemoliw. aowa
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przychodzi, e Witod nie dostrzega, jak zakon naduywa
jego zaufania, ubolewa atoli godzi siq, gdy Szafracy

wspólubiegaj siq z poufnymi zakonu w szerzeniu potwa-

rzy na. ksicia a zwalczajc w ten sposób intryg Zy-

gmunta, staj si mimowoli jej wspóczynnikami z ramienia

zakonu.

W inny sposób dziaa Zygmunt dolewajc oliwy do

ognia, grocego ju wybuchem. Odprawiajc Madrzyka
do Litwy, zaopatruje go w wieci z których kada obli-

czon bya na to, aeby utwierdzi Witolda w przekonaniu

o szlachetnoci i godnoci swego postpowania. Dzikowa
ksiciu w serdecznych sowach za bezinteresown obron
w obec Jagiey, za jego bezprzykadn gorliwo w obronie

interesów chrzecijastwa, za gotowo poskromienia hu-

sytów itp., poczem w starannie uoonych artykuach oskar-

a króla Jagie, i wbrew traktatom nie chce mu wyda
Turka, e wojewoda Modawski ufny w pomoc Polski

nie chce wspiera Zygmunta przeciwko Turkom, co gor-

sza, e wydar wiele powiatów nalecych do Bessarabii

a wic do wojewody, hodujcego Zygmuntowi, których

opis zacza w licie. Zygmunt przez Madrzyka ponownie

skada kompromis w tej sprawie w rce ksicia i upra-

szaa aby zechcia wysa penomocnika swego, któryby

wraz z jego posami obejrza i zbada te granice. Prócz

tego pose Zygmunta, Herburt z Fulsztyna, zaprzeczy uro-

czycie oszczerstwom i plotkom, jakie wymylano na króla

Zygmunta przed Jagie a mianowicie o jego mniemanych

spiskach z husytami przeciwko Polsce. Wedug rycerskich

przepisów owych wieków, wycign pose rk do góry

i protestujc uprasza ksicia w imieniu obraonego króla

Zygmunta, aby jeli to moliwe, raczy mu wskaza tych,

którzy owe plotki rozsiewajc).

Takie i tym podobne sztuczki teatralne, wywary za-

mierzony wpyw na Witoldzie, jakby na poparcie tej prawdy,

e i geniusze bywaj tylko synami wieku^ który wyciska
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i na icb chociaby najbardziej wybitnych indywidualnociach

swe oryginalne a w oczach naszych komiczne pitna. Dot-

knity mnieman a dobrze udan obraz Zygmunta^ wzru-

szony niemniej wybornie symulowan jego szeroci i przy-

jani, posa natychmiast Witold owe lamentacye Zygmunta

do króla Jagiey, z uwagami, wiadczcemi o atwowier-

noci cakowicie opanowanego intryg Zygmuntow ksiqcia,

niemniej jak o jego szczerej chci pogodzenia porónionych

królów. 3) Nastawa przeto na króla, aby zado uczyni

Zygmuntowi, którego wbrew dawnym ugodom krzywdzi,

aby mu w^^dal Turka, opuci wiaroomnego wojewoda,

nie wspiera husytów i wreszcie aby oddali Szafrauców

jako te i modszego Szafraca, któremu Jagieo wydzier-

awi Lubowl na Spiu, a którego oddalenia domaga si

Zygmunt.

Te stanowcze dania jednakowo nie zdoayby zmniej-

szy lub usun podejrzliwoci królewskiej, któr Jagieo

w ostatnim licie wynurzy przed ksiciem. Witold wiedzia

nadto i o tem, e owe podejrzenia w formie najrozmaitszych

plotek potwarczych obiegay po Polsce. Aeby wic zapo-

biedz oszczerstwom, powstaym z powodu zjazdu z mistrzem

zakonu^ postanawia Witold przedstawi ca spraw w licie

otwartym do panów polskich. Wprzód jednake donosi on

o tych potwarzach wielkiemu mistrzowi. A gdy Russdorf

nie zaniedba wyrazi swego zdumienia w pimie na ten cel

do starannie uoonem i zaadresowanem do Witolda

,

odesa je ksi do króla z uwag, i przekona siq moe,

jako wszelkie doniesienia o jakowych tajemnych zmowach

z zakonem wymierzonych przeciwko Polsce, s brudnem

oszczerstwem. Inn jest tre pisma wystosowanego do pa-

nów koronnych wieckich i duchownych. ^) Pochodzi ono

z pocztku Czerwca nieszczsnego roku 1429 i zasuguje ze

wszech miar na przytoczenie:

Przekonany jestem — pisze Witod — i wiecie, jako

zawsze byem wielkim przyjacielem Polski, ani te nigdy

nie uczyniem czego, coby zmierzao przeciwko honorowi



— 206 -

lub na niekorzy korony, i e nigdy bez rady waszej ni-

czegobym nie uczyni. Ani te mylaem kiedy o koronie

i sdzq, e wiadomo wam jest, i gdy mi j w Kezmarku

ofiarowa i^ról Zygmunt, wr^cz mu jej odmówiem. To gdy

i w ucku wszcz król Zygmunt o koronie rozmowa
^

nic stanowczego nie chciaem mu odpowiedzie bez rady

i zezwolenia króla Polskiego. A chocia on podtenczas

z wielkiem upodobaniem i askawoci na moj koronacy
zezwoli, nie przykadaem wcale pilnoci, aby j kiedy-

kolwiek doprowadzi do skutku. Gdy atoli król z ucka
odjecha i pocz ponia nas w obec króla Zygmunta, gdy

podobnie i do stolicy apostolskiej posa przeciwko nam
wiele artykuów oskarajcych i w obec caego wiata nam
ublia, poczem po raz pierwszy nad tern siq zastanawia,

w jaki sposób mógbym unikn krzywdzcego ponienia

i stosunku niewolnictwa, z pomoc którego zamyla król

mnie i ziemie moje uciska, gdy nigdy przedtem nie byem
niewolnym. Z tego to powodu nalegaem na króla, aby od-

woa to co by o nas rozgosi i orzek o wolnoci naszej.

A chocia w tej sprawie wiele traktowaem z królem, tak

na drodze pimiennej jakote przez poselstwa, jednakowo
dotychczas nie otrzymaem adnej stanowczej odpowiedzi.

Pomimo to, gdy tak z ustnej relacyi posów królewskich,

jako te z czstych jego listów przekonaem siq, e mu
Taboryci gro, e nawet wród napadu klasztor czsto-

chowski zrabowali , natychmiast zawiesiwszy wszystkie

krzywdy, rónice i niezgody, chocia podówczas wielce

byem rozdraniony i postanowiem z niczem odprawi po-

sów% ofiarowaem siq jednake z pomoc koronie i królowi.

Powoaem wszystkich ziemian do broni i osobicie zamie-

rzaem stan na czele wojsk posikowych. Lecz skoro do-

wiedziaem si, e król Jagieo porozumiewa si heretykami,

e posowie husyccy, jak mianowicie Puchay i Korybuta,

maj wstp do Polski, o czem nam król wcale nie pisa, gdy

nadto nie doniós nam — o czem przez komtura toruskiego

dowiedzielimy sie—e posowie husyccy, dali ode w Ka-
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liszu, aby przysta ua cztery artykuy prazkie i pomaga
im przy napadzie na Prusy, zdziwiem siq niepomau, e
przed nami król to wszystko zataja. Posyaem tedy po

trzykro do króla z zapytaniem, czy prawd jest to co pisa

komtur toruski o legacyi busyckiej, i co w rzeczy samej

król odpowiedzia kacerzom. Na to wszystko nie odpowie-

dzia nam nawet król polski. Zreszt syszelimy, e busy ci maj
wolny wstp do Polski, e zakupuj tame bro i zasoby

wojenne, a gdy o tem tak listownie jakote przez mar-

szaka Zarb dopytywaem króla, mianowicie z jakiego

powodu zezwala on na wolny wstp busytów do Polski,

i czy te busyckie odwiedziny odbywaj si za jego wiedz
i wol — nieodpowiada król na te pytania. Co gorsza,

jakby na pomiewisko nasze, nadesa nam nic nie mówicy
list przez oniczego swego Guta, od którego dowiedziaem

si, i wysano go z listem w om dni po przybyciu Zarby.

To wszystko pilnie rozwaywszy^ nie wiedzc niczego

o waciwych zamysach króla, czy mianowicie przygoto-

wuje si przeciwko nam, gdy pod bro zwouje swoje rycer-

stwo, postanowiem odebra przysig wiernoci od wszyst-

kich poddanych moich, wzmocni nasze zamki i uzbroi

ludzi, aebymy w ten sposób przygotowani, tem pewniej

mogli odeprze cios napadu nieprzyjacielskiego. Nigdy nie

zamierzaem wszczyna wojny z Polsk, ani te myl ta

powstaa kiedy w naszym umyle. Jestem zmuszony niniejszem

zawiadomi was o tem, z zapewnieniem, i wtedy tylko

bro podnios, gdybycie wy lub król wasz wojn wszczli,

gdy natenczas naleaoby si nam broni i napad odpiera.

Pismo to wyprawiam do was w tym celu, abycie nie

dawali wiary tym, którzy by was starali si przekona, e
my w innym zamiarze, anielimy to obecnie wyuszczyli,

zbroimy nasze zamki i napominamy do wiernoci nasze

ludy. Wolemy bowiem, aeby nas zasta przygotowanych do

oporu ten, który zamierza nas napa, anieli wcale o opo-

rze nie mylcych.
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Nadto naleaoby i wam porozumie si pomidzy sob
i króla waszego przywie do upamitania, aeby nie wcho-

dzi w ukady z busytami, wrogami Boga i kocioa. Ju
pozaprzeszej zimy przesa by nam król wiadomo^ jako

prosili go Taboryci, aeby im dozwoli przechodu przez

Polsk celem napadu na Prusy lub Litw. Gdyby na to

zezwoli (obecnie), nie wiem w jakimby celu to uczyni —
ufam w asce Boga, e odepr takie najcie.

Syszaem nadto, i obiegaj u was pogoski^ jakoby-
my dali od korony Rusi a dla Krzyaków Nieszawy,

i inne tym podobne wyraali dania. Prosimy was, nie

chciejcie dawa wiary tym baniom, te bowiem rozsiewaj

Szafracy i doktor jako te i inni nasi wrogowie, z zamia-

rem podburzenia caej Polski przeciwko nam. Chciejcie

pismo to przesa do miasta Krakowa, aby i im nie tajny

by nasz prawdziwy zamiar. W kocu, zechciejcie si zasta-

nowi nad niem i doradza królowie aeby w aden sposób

nie dozwoli heretykom przejcia przez Polsk celem napadu

Prus, ja bowiem i wy, baronowie korony, jestemy por-
czycielami, e to nigdy nie nastpi i e bdziemy wspiera

Krzyaków przeciwko heretykom, zwaszcza gdy s to wierni

wyznawcy Chrystusa a przytem i nasi ssiedzi

!

List ten, jak obaczymy póniej^ mia wielkie wywrze
wraenie na panów koronnych, których wpyw na króla

usuwali Szafracy^ w ten sposób, i senatorowie uwaali si
za obcych caej sprawie uckiej^ podzielajc tylko zapatry-

wania Szafraców i pozostawajc pod wpywem bardzo

niekorzystnej dla Witolda opinii. Ksia móg tuszy sobie,

e tym tylko sposobem zatamuje powód oszczerczych plotek

i e sowo jego skierowane do senatorów polskich, wywrze

lepszy skutek, anieli gdyby je znowu nadaremnie mia
zwraca do króla.

A gdy w ten sposób, w oczach bacznego czytelnika,

zdaje si Witold zrywa pta intrygi i przekracza kresy

jej dziaania, opowiadacz niestety musi zaznaczy, e ksi
z sieci zaledwie jedn wyciga nog, aby tem nieszczli-
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wiej zaplta drug i w jeszcze przykrzejszem znale si^

pooeniu, anieli dotychczas. Przywodzimy tylko na pami,
e sie ta skada si z niewyczerpanej iloci skadowych

czci i e najdrobniejsza z nich ma jeden wspólny z cao-

ci cel, podtrzymywania zatargu pomidzy brami i na-

rodami.

Celem przeamania uporu króla Jagiey, uciek si
ksi do energicznyehJak wyej wspomniano rodków. Ksia
potrzebowa jeszcze pomocy z zewntrz i widzielimy, jak

wielce rachowa on pod tym wzgldem na przyjaznego mistrza

zakonu. W Jurborku przyrzek mistrz ksiciu, i bez niego

nie przystpi do adnej zgody z Polsk, a wiqc do osta-

tecznego wykonania warunków pokoju melneskiego, cho-

ciaby pod niewiedzle jak korzystnymi warunkami ofiaro-

wanymi zakonowi przez króla Jagie. Obietnica Russdorfa

wystarcza Witoldowi. Gdy atoli mistrz poczyna si chwia
i przedstawia Witoldowi gron burz, na jak narazi

moe zakon ze strony husytów gdyby nie ustpi królowi

Jagielle, uwaa ksi za stosowne doda otuchy maodusz-

nemu mistrzowi. W tym celu uwiadamia go z Solecznik

o dalszym toku spraw swoich z królem ^) nie wiedzc ani

si te domylajc, e on zna najdrobniejsze szczegóy tyche,,

tak przez wspóautora intrygi Zygmunta, jakote przez

licznych komturów i szpiegów zakonu, uywanych przez jej

zawizywaniu. Witold o tern wszystkiem nie wiedzia,

a lubo móg podejrzywa mistrza i zakon, e oni korzysta

mog z powanienia braci, to raczej obawia si, e oni

moglib}^ skorzysta z ustpstw ofiarowywanych im przez króla

i bez interwencyi jego, w. ksicia Litwy, pogodzi si z Pol-

sk. Kto wie, czy nie z umysu starano si ze strony zakonu

to ostatnie podejrzenie wzbudzi w umyle ksicia, do e
Witold zaufawszy mistrzowi wicej anieli mu na to pozwa-

lao jego dowiadczenie, odciga tego od pogodzenia si
z królem co do spraw granicznych, przedstawia mu, „e
dania króla s niepomierne i e król niebawem spuci

z tonu." Odpowiadajc na obawy zakonu z powodu gronej

Ostatnie lata Witoda. 1^
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postawy Polski, owiadczy, e cel jj jest nijaki i uwag
ironiczn ilustrujc t^ grq komedyanck, dodawa odwagi

trwoliwemu mistrzowi. Jeszcze bardziej mniema ksize, e
osignie celu u mistrza, gdy dodawa: ,i brak odpowiedzi

ze strony króla, na artykuy obchodzce zarówno jego jako

te zakon i króla Zygmunta, dowodzie e król Jagieo równ
przeciwko nim wszystkim paa niechci, e przeto nalea-

oby, aby mistrz nie pieszy si z pogodzeniem, przeciwnie,

aby siq wstrzyma do czasu , w którym ksi poznaby

z odpowiedzi królewskich, na czem ostatecznie sprawy jego

stoj."

Korespondencya powysza, uwaczajca czystoci cha-

rakteru Witolda, chociabymy j — jak to w istocie bya
— jako rodek do celu uwaa mieli, dowodzi e ksi
zanadto zaufa charakterowi mistrza — intryganta, skoro-

nieoglqdnie podawa w rqce jego bro przeciwko sobie

samemu. Nie przypuszcza on nigdy, aby wita dusza mia
by ndznikiem, wyzyskiwaczem. Mistrz potrzebowa tylko

ulegym si okazywa Jagielle jakby si uginajc pod jego

potg a ju tern samem utrwala Witolda w gniewie prze-

ciwko królowi, a chocia przez to i na siebie ciga nie-
\

ask ksicia, z zawikanej sytuacyi wyciga bezporednie

korzyci dla zakonu, salwujc dla siebie niemniej korzystne

stanowisko godzenia powanionych. Có dopiero, skoro zechce

wyzyska zwierzenia ksice i poda je do wiadomoci
króla i Szafraców przez swoich kursorów

!

I

Witold atoli mniema, e tak mistrz jak król Zygmunt

dziaaj szczerze, i e przy ich pomocy zda do celu, e
zgniecie swych wrogów Szafraców i przeamie upór króla

Jagiey. Widzi on nawet pierwsze pomylne skutki swego

postpowania. Sekretarz jego, Jan Lutek z Brzezia, wraca

od króla Jagiey, nie przywoc wprawdzie oczekiwanej

odpowiedzi na pojedyncze artykuy ksicych da, lecz

obietnic, i król zamierza nieporozumienia swe z królem

Zygmuntem zda pod sd rozjemczy baronów Polski i W-



- 211 —

gier. Obietnica ta zabysa przed oczyma strapionego Itsi^cia

jakby jaliie wiato nadziei.

Poprzedzay j artykuy z zaaleniami na Zygmunta,

obwinienia dziecinne, z których adne nie wykazywao, i
Zygmunt wykroczy w czemkolwiek przeciwko ugodzie kez-

marskiej. Co gorsza, byy one w stanie przekona kadego
nieuprzedzonego o cakowitej niewinnoci Zygmunta, tak e
Witod móg usun z umysu swego wszelkie wtpliwoci,
jakie by raz na chwila powzi o szczeroci postpowania
Zygmuntowego. W odpowiedzi swej (z dnia 25 Czerwca) ^)

zwróci ksi królewsk uwag na balio obwinia, na-

pominajc go do stanowczej zgody z Zygmuntem. Mniemajc,

e tak póno przywiód króla do opamitania, odzywa si
ksi z pen goryczy wymówk „dla tego to królu nie

chciae mnie zrobi sdzi twoich sporów z Zygmuntem^

e nie mia adnych naleycie uzasadnionych do niego

pretensyi, e mi niedowierza, gdy ja wraz z twoimi sena-

torami rozpatrzywszy tak skarg, moglibymy ogosi króla

Zygmunta niewinnym."

Co do sprawy modawskiej uniewinnia si król Ja-

gieo w swej odpowiedzi tem, e przysta by ju na kom-

promis Witolda, jak mu to doniós przez marszaka Zarb,
e jednak Zygmunt nie wysa na oznaczony termin swych

penomocników. Witod, którego jak wiemy srodze ubodo,

gdy posowie królewscy w Grodnie owiadczyli mu byli, e
wojewoda niechce przystpi do kompromisu ani te wspie-

ra króla Zygmunta przeciwko Turkom, a nadto prosili

ksicia^ aby wycofa si od rozjemstwa w tej sprawie, przy-

pomina te wszystkie szczegóy królowi. Doda on i t oko-

liczno, e zanim marszaek królewski do przybya ju
pose modawski kilkoma dniami pierwej cofn by kom-

promis, na który si w ucku zgodzono. Mniejsza zreszt

o to — mówi Witod, jakby nie zwaajc na sprawy mniej-

szej wagi i znaczenia — spór wojewody Modawskiego z Wo-

oskim bdzie mona zaatwi na póniejszym jakim zjedzie.

Jedno podoba mi si w przedoeniu królewskiem, a mia-

14*
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nowicie, e zamierzacie zda wasze nieporozumienia z królem

Zygmuntem pod sd obopólnych baronów, czy i w czem

wykroczylicie przeciwko wzajemnym a zaprzysionym ugo-

dom. Byoby to bardzo podanm, aby wasza kr. mo
oddawszy Zygmuntowi wedug jego dania Turka i odda-

liwszy Szafraców, wszystkie spory zda pod sd baronów

waszych. Zechciejcie ustpi mu w tak drobnych sprawach,

jak co do Turka i Szafraców, — prosi Witod — gdyby

bowiem dla tak bahych powodów miao przyj pomidzy
wami do wojny, niemiabym dziaa wbrew zaprzysionym
traktatom i nie udzielibym z tego powodu pomocy waszej

kr. moci ^).

To stanowcze denie Witolda do cakowitej rehabili-

tacyi zjazdu uckiego i t walk o honor ksicy maluje

dosadnie uroczyste poselstwo^ które zniecierpliwiony ksi
postanowi by wysa do króla. Sprawuj je Gedygod
wojewoda wileski i Rambold marszaek Litwy. Posowie

ci mieli uroczycie przedoy królowi dania Witodowe
w artykuach pisemnych na które król dotychczas wymija-

jco odpowiada: oddalenie Szafraców, wydanie Turka,

zadouczynienie Zygmuntowi w sprawie modawskiej i hu-

syckiej, — wzgldem tego wszystkiego mieli sie stanowczej

odpowiedzi domaga posowie. Nadto poleci Witod posom
aby si zapytali króla, czy on zezwala na koronacy czy

nie, czy ksi ma si za wolnego uwaa czowieka czy

te za niewolnika. Przypominamy, co do ostatniego artykuu,

e ksi na zapytania Krzyaków przyobieca by mistrzo-

wi zakonu, e w sprawie korony^ niebawem pole zapytanie

do króla. Artyku ostatni nie by wyraony na pimie.

Gdy poselstwo wyruszyo w drog do czycy, gdzie

podtenczas bawi król Jagieo, natychmiast o tem wiedziano

w Malborgu. A gdy mistrz równie traktowa z królem

w sprawach granicznych, niedziwna, e wysa tame spryt-

nego a znanego ju nam komtura toruskiego. Instrukcya

poselska, jak mia komtur, nie zachowaa si w zapylo-

nych aktach archiwum a i skdind mamy powody do po-
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stawienia wniosku^ e bya tajn. Nie zapominajmy, e
mamy przed sob historyk intrygi — i e chwila w czycy
moga by dla niej gron. Gdyby naprzykad Jagieo ustpi
z uporu a Witold opuci z pretensyi? Mistrz zakonu i na
takie ewentualnoci musi by przygotowanym a dyplomacya
ówczesna ma ku temu do rodków pomocnych, jak si^

wnet przekonamy.

W poniedziaek dnia 18 Lipca przybyli posowie litew-

scy do czycy, gdzie zastali króla z kilkunastu senatorami^

pomidzy tymi arcybiskupa Gnienieskiego, wojewod po-

znaskiego i znanego nam doktora podkanclerzego ^). Z kró-

lem przybya take królowa. By ju i komtur toruski

a ukady z nim szy pomau, bez popiechu, na którym mu
widocznie mniej zaleao. Nastpnego dnia przedoyli Li-

twini swój list wierzyteiny, poczem wygosili artykuy po-

selskie, tak jak je mieli na pimie. Król zasiad do obrad

z senatorami; posowie oczekiwali rezultatu — odpowiedzi.

Tymczasem dzie po dniu mija, odpowiedzi niema. Niecier-

pliwi si posowie i dowiaduj si^, e sdziwy król miewa
bardzo tajne narady z komturem toruskim, e sam na sam
z nim si zamyka, nie wpuszczajc do komnaty nikogo prócz

tómacza Stenbarskiego, e póniej przywoa arcybiskupa

a w kocu i wojewod Ostroroga. Jaka jest tre tajnych

zwierza komtura, rozpytuj si posowie litewscy. Moemy
si domyla, i zakon, posiadajc dowody autentyczne

w listach Witoda na to, e ksi odciga mistrza od uko-
czenia zgody z królem, móg chwil t uwaa za stosown
do wyzyskania poufnych listów na rzecz intrygi. Kopie listów

móg komtur i bez wiedzy mistrza wydosta tajemnie z kan-

celaryi zakonnej. Wprawdzie ciga na si przez to zarzut

mniej szlachetnego czynu, ale na takie drobrostki nie zwa-

ano w regule zakonnej, wedug której cel uwica rodki
one za, jak w obecnym wypadku^ osaniaj cakowicie

mistrza a innym jeszcze zwierzeniom komtura nadaj pozory

wielkiego prawdopodobiestwa. Ta reszta zwierze, odnosia

si do pewnych podejrze, jakie Witold mia mie co do
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maeskiej wiernoci królowej Sonki^ i do pewnych niemniej

draliwych wtpliwoci wzgldem prawego pochodzenia jej

dzieci. Te i tym podobne rzeczy — zarcza komtur pod
wielkim sekretem królowi — mia wyraa Witold w obec

mistrza w poufnych rozmowach. Nie wiadomo zreszt jakie

jeszcze zwierzenia przynosi komtur; zapewne i wywiadu-
jcy si o te tajemnice posowie litewscy nie dowiedzieli

si o wszystkiem ; wszake byy one do czarne, skoro

pisali do ksicia, e o posuchach jakie ich w tej chwili

dochodz, opowiedz ustnie, gdy wstydz si przenosi je

na papier.

Król Jagieo zwierzeniami kom tura by mocno zmar-

twiony. W pitek, a byo to ju póno wieczorem^ wezwa
on posów litewskich z sob na przechadzk. Sam jeden

wychodzi z nimi na czyckie bonia; widocznie — spodzie-

waj si posowie — zawezwa nas, by poufnie pomówi
w sprawie zaale ksicych i ostatecznej odpowiedzi, której

siq nie moemy doczeka. Tymczasem król, wedug zwy-
czaju, powtarzajc te same sowa i wyrazy, pocz skary
siej na sw dol — jak ci posowie donosz ks'ciu — i ob-

winia Witolda, który odbierajc przysig wiernoci od

poddanych litewskich, za ycia jeszcze królewskiego odbiera

mu jego ojcowizn. Odbiera odemnie Litw i od moich dzieci,

powtarza król. Posowie usprawiedliwiaj ksicia ; król trwa

przy swojem zdaniu, nie nadmienia atoli niczego z powie-

rzonych mu tajemnic przez komtura. Rozmowa trwaa dugo.

Król by zmartwiony, posowie obojtni; on, król, zdawa
si korzy przed nimi, wynurzajc si ze swych boleci i po-

dejrze co do osoby ich ksicia, oni dumni w poczuciu

swej misyi, nie uwaaj za godne pióra donie Witoldowi

o danych królowi na przechadce odpowiedziach. Dorozu-

miewa si mona, e byy one tego rodzaju^ i zdolne byy
utwierdzi króla w podejrzeniach; Rumbold wszake, jak

nas póniejsze pouczaj dzieje, by separatyst. Aby zako-

czy nudn konferency, której powodów, pomimo e doszy

ich pogoski o plotkach komtura, si nie doro zumiewaj,
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zapytuj posowie króla, kiedyby zamyla stanowcz da im

odpowied na artykuy ksice. Jutro — brzmiaa odpowied
biednego króla.

Komtur tymczasem, zaatwiwszy swoje sprawy a nadto

wytargowawszy jak korzy w sprawach granicznych,

móg swobodnie odjeda. Naleao mu jeszcze tylko z po-

sami siq widzie, aby nie wzbudzi podejrzenia u Witolda.

Rankiem tedy, w dzie sobotni, nazajutrz po owej konfe-

rencyi króla z posami, krzyak odwiedza ostatnich w ich

komnatach. Posowie ani si domylaj o celu wizyty.

Komtur chyba grzeczno, formalno chce wypeni — ta-

kimis krzyacy. Komtur owiadczy o swoim wyjedzie i prosi

uprzejmie posów, by zechcieli poleci korne jego usugi ksi-

ciu, e on chciaby we wszystkiem i przy kadej sposobnoci

odsuy si Witoldowi, którego ask i dobrodziejstw nie jest

w stanie zapomnie. Ma on jeszcze jedn tylko prob^
mianowicie, aby ksi nie wzi mu za ze jego ukadów
z królem^ gdy on przy zaatwianiu sporów dziaa jako

ssiad królewski i e niczego nie mówi z królem, jak tylko

to, co naleao do kwestyi sporów granicznych. Nadmieni
przy tem, e zgodzi siq z królem, aby granic okoo Drez-

denka stanowia rzeka Note, e co^ ryboóstwo i poytki

z poowy rzeki Noteci nalee maj do zakonu wedle sta-

rych traktatów. O tej ugodzie spieszy on zawiadomi mi-

strza, z tym dodatkiem, e co do reszty granic, jak okoo
Landesberga, król zwlók odpowied dla braku penej

swej rady.

Komtur poegna posów i pospieszy donie o powo-

dzeniu swem w. mistrzowi. Ale prócz tajemnic, o których

posów tylko guche posuchy dochodziy, owiadczy on

mistrzowi to, co by zatai przed posami, e wyudzi od

króla goosown wprawdzie ale zawsze obietnic odst-

pienia w imieniu korony polskiej od jej pretensyi do granic

spornych okoo Landesberga, Hochzeitu i Nowej Marchii za

owe jakoby odstpienie Drezdenka i poowy koryta Noteci,

dalej e król obiecywa w cigu czterech tygodni uzyska
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potwierdzenie tej ugody od swego senatu, poczem potrzebo-

waby siq tylko zjecba z mistrzem dla sporzdzenia aktu

ugody. 9) Zakon troskliwie ebodzi okoo sprawy intrygi

i wasnycb, a mistrz otrzymawszy sprawozdanie komtura,

nie zaniedba przypomnie swoje usugi Zygmuntowi, aby

ode otrzyma dokument darowizny Nowj Marcbii, czego

wdziczny król zapewne nie odmówi.

Teje soboty, przywoani w tym celu posowie Witoda

wysuchali w obec króla i senatorów polskich odpowiedzi

na artykuy ksice.
Król ofiarowywa si usun Szafraców; na artykuy

mieszczce zarzuty usprawiedliwia si, w sprawie zado-
uczynienia Zygmuntowi odwoywa siq— co jak sobie przy-

pominamy i Witoldowi siq podobao — e traktuje z nim

o zjazd baronów polsko-wgierskich, i e wyroku ich nie

omieszka wypeni.
Posowie widzieli w odpowiedzi królewskiej same tylko

wymówki. Niezadowoleni jednem ustpstwem, powstawszy

z miejsc zabrali gos

:

Najjaniejszy królu! Syszymy odpowied na rozmaite

punkta legacyi naszej^ lecz nie dostrzeglimy z niej, czy

wasza kr. mo, jak to by w ucku zezwoli, i obecnie ze-

zwala na koronacy naszego hospodara w. ksicia, lub te
cofa zezwolenie? Czego obecnie pragniemy dowiedzie si,

by i o tem donie w. ksiciu.

Artyku ten, jak wiemy, nieby w instrucyi poselskiej

wymieniony. Król zasania si t okolicznoci, wymawia
si, e zezwolenia nie da, poczem powuje swych senatorów

na krótk narad i odpowiada posom:
Mao tu nas jest obecnych i z tego pwodu w sprawie

tak wanej , obchodzcej ca rzecz pospolit, nie mog
obecnie, w braku penej rady królestwa — czego stanow-

czego odpowiedzie.

— Ale to uczyni zwok hospodarowi naszemu w jego

zamiarach — odrzekli posowie— zechce tedy wasza kr. mo
odpowiedzie kiedy zwoa na ten cel swoj rad.
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Król na to : Nie umiem dzi odpowiedzie na który

dzie wyznacz termin zjazdu, lecz gdy obecnie zmierzam

do ziemi krakowskiej i sandomierskiej, atwo bqdq siq móg
porozumie pod tym wzgldem z moimi senatorami.

Wyczerpana t odpowiedzi cierpliwo posów, prze-

chodzi na chwil w oburzenie. Kozzuchwaleni przyjacielskiem

z nimi postpowaniem króla, gdy im nadto i gniew Wi-

tolda i wasna ich uraona ambicya dodaway odwagi,

odrzeldi

:

— Z tej odpowiedzi przekonywujemy si, e w. kr.

moci tylko o zwok chodzi w tej sprawie, a hospodar nasz

nie chce jej nadal dowiadcza i pragnie wiedzie, czy jest

wolnym lub niewolnym, i czy wasza kr. mo zezwala lub

cofa zezwolenie. A gdy wasza kr. mo jak si dorozu-

miewamy, nie ma zamiaru zezwoli ani te da nam sta-

nowczej odpowiedzi, poleci nam w. ksi owiadczy, e
czy to si waszej kr. moci podoba lub nie, on przyjmie

i woy na si koron.

Przeraziy króla te zuchwae sowa. Tak wic podej-

rzenia, tajemnice komtura miay by niestety prawd: wic
hab od ksicia musz znosi i ponienie! Wydziera mi

ojcowizn i wypowiada wojn

!

Nastpia znowu dusza narada z senatorami, z arcy-

biskupem, Ostrorogiem i podkanclerzym. Ju dobrze byo
popoudniu, gdy wreszcie posowie usyszeli od króla te

sowa: Chc w najkrótszym czasie zasign rady mego

senatu, poczem wyle posa do ksicia z odpowiedzi. Temi

sowy odprawi król posów i uda si z nimi na obiad,

po którym posowie mieli ruszy w drog do Litwy. Przed sa-

mym odjazdem wezwa król jeszcze raz posów do siebie i na

osobnoci bardzo dug mia z nimi rozmow. Poleci za-

rczy Witoldowi, „e go kocha jak dawniej, e prosi Boga

w codziennych modach o zdrowie i pomylno ksicia,

któremu te wicej tego yczy, anieli samemu sobie. Jak

dawniej — a zawsze to zwyk czyni, dodaj posowie w swej

relacyi— prawi król bardzo wiele w ten sposób : Brat mój



— 218 —

moe uczyni, co mu siq podoba; z mej strony ycz mu
pomylnoci i dobra. Naleaoby, aby zamiar swój usku-

teczni za rad moj, po rozpatrzeniu treci dawniejszych

naszych zapisów i w ogóle uczyni tak, aby mu to na dobro

wyszo i nie uwaczao jego godnoci.— Brat mój jest wolny

jak i ja — mówi król — i za takiego, gdy za brata mego

najdroszego go uwaam, nie za inaczej ;
ksit i panów

litewskich równie uwaam za wolnych jako i panów ko-

ronnych i za równych ostatnim pod kadym wzgldem.

W kocu wyraa król zapewnienie postom, i oddali Sza-

fraców od siebie, jak tego da w. ksi. Posowie litewscy

doznali przed wyjazdem szczerego poegnania od królowej.

I ona wyraaa si, „i przyjemnem jest dla niej widzie

w. ksicia w szczciu i pomylnoci, tudzie eby z królem

jej mem y w braterskiej zgodzie i polecaa si kornie

pamici w. ksicia tudzie w. ksiny Julijanny.

Odjedajcy posowie przypominali sobie, e panowie

koronni odradzali ksiciu zamiar koronacyjny, ale tylko

„udawajc*'—jak si wyraali w swej relacyi, któr w par
dni po poegnaniu si w czycy, wystosowali do ksicia.^^)

Doda równie naley, e zaniedbali oni donie ksiciu

o pogrókach wyrzeczonych w obec króla. Czy uczynili to

przez skromno lub przez zapomnienie, lub czy te moe
nie mieli tak daleko sigajcych instrukcyi, któ to dzi

odgadnie? Mniejsza zreszt o to; wiemy wszake i bez

tego, e ksi sam uy ju by tych samych sów groby.

Stwierdzamy fakt, e posowie lubo zuchwaem swem obej-

ciem, staraj si upokorzy króla, a w relacyi swej przed-

stawiaj go jako tego, który zwleka spraw, i jakby staraj

si o to, aeby wzmódz niech Witolda do niego — prze-

milczaj o zuchwaych pogrókach zupenie. Mia si o nich

ksi dowiedzie od samego króla.

Posów odprawiono 23 Lipca, w ów dzie sobotni,

kiedy to komtur toruski by ju w drodze do Malborga.

Nie trudno nam dostrzedz, e gdy ostatni z poczuciem try-

umfu wraca do mistrza, Litwini przeciwnie ze zwok
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sprawy uckiej piesz do Witoda. Ze wzgldu na history

intrygi, czynnoci ich stykaj siq, z t tylko rónic, e
gdy posowie bezwiednie su za jej narzdzie, komtur

przeciwnie z caym rozmysem dziaa, jako wtajemniczony

w plany i zamiary autorów intrygi. Ze wzgldu na króla,

skutki ich pobytu w czycy, uzupeniaj si w ten sposób,

e podejrzenia królewskie wzmoone z jednej strony pod-

szeptami komtura, z drugiej znowu strony grob posów
dochodz do stopnia rozpaczliwej pewnoci o tem, co do-

tychczas byo niejasnem i niezrozumiaem. Skutkiem tego

postpowanie królewskie jest w wysokim stopniu nieszczere

i niekonsekwentne wzgldem Witoda. W sercu swem czuje

król tylko al do ksicia i mniema, e do tego ju przyszo

i prócz gorzkich wymówek rzuca mi grob w oczy ten,

któregom wyniós na tron ojczysty, który mi wszystko, co

posiada, ma do zawdziczenia. Sawie domu mego i dzieci

moich uwacza ksi, gdy chce oderwa na zawsze od

nich Litw. Król ju obecnie nie poczuwa si do adnej
winy a ustpstwa jego nie s aktem skruchy lecz wynikiem

musu i twardej koniecznoci. Jego majestat królewski dozna

hardej obelgi; zuchwaa pogróka posów uboda go do y-
wego. To te nie moe si powstrzyma od wynurzenia

skargi przed ksiciem. Tego samego jeszcze dnia napisa

on o tem do Witoda, alc si, e jego posowie tak po-
piesznie sobie poczli, nie dowiedziawszy si poprzednio

o stanowczej i niezmiennej woli senatu królewskiego. ^^)

Lecz i w skardze tej niema szczeroci; król podstpnie chce

wyudzi od ksicia chwilk cierpliwoci do czasu a za-

padnie uchwaa senatu. I odwoanie Szafraców jest pozornem

tylkO; w gruncie rzeczy obud; król bowiem ju tylko im

ufa a ich przeciwników w senacie podejrzywa o zausznictwo

ksiciu i o zdrad wzgldem siebie. Twarda konieczno

nakazuje usunicie — a król widzi w tem akt powicenia
si ze strony Szafraców, którzy ju przedtem udan goto-

woci wzicia brzemienia winy i bdów królewskich na

swoje barki, podbili cakowicie jego zaufanie. Jagieo na
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ustach mia sowa mioci dla Witolda, w sercu za podziela

ze Szafracami nienawi.

Usposobienie to podejrzliwego króla, przebija siq w sto-

sunkach do zakonu, który od dziecistwa nienawidzi, a z któ-

rym wchodzi w ukady i ufa ich podszeptom, jakote w sto-

sunkach z Zygmuntem, o czem pokrótce napomkniemy.

W obec nacisku ze strony Witoda musia król przystpi
do prób ugodowych z Zygmuntem. Strony zaatwiay te

próby zwykle za porednictwem zjazdu obopólnych baronów

na pograniczu w^gierskiem. Porozumiano si— a na zielone

witki przypadajce w poowie Maja wysa by król

z Wielkopolski praatów i baronów swoich na zjazd do

Szramowic ,aby na nowo skojarzyli zachwian i znacznie

nadwyron przyja obu królów". Ale panowie wigierscy

nie przybyli ^^) a atwo si nam dorozumie z jakiego po-

wodu. Zygmunt pragn na dal utrzyma naprony stosu-

nek pomidzy Jagie a Witoldem, nie dziwna przeto, e
zjazd taki wcale mu nie by na rqkq. Za jego namow
usprawiedliwili si baronowie wgierscy w ten sposób, e
Polacy nie mogli im nieprzybycia wzi za ze, zwaszcza,

gdy si zasaniali rokowaniami z husytami i stawili w pro-

pozycyi zjazd na przyszo. Tymczasem Witold znagla do

dziaania. Sam król pisze tedy do Zygmunta, dajc zjazdu

i obiecujc ze swej strony zado uczyni wyrokowi ich

baronów. Zygmunt odpowiada dyplomatycznie, i okazuje

si skonnym do uczynienia wszystkiego, coby tylko wza-

jemn ich przyja podsyci mogo, i e w tym celu chtnie

zjedzie si z królem na Spiu lub w Bardyowie. Król odsya
znowu posa do Zygmunta, proponujc na termin zjazdu

czas pomidzy Wniebowziciem a . Bartomiejem. Zygmunt
godzi si na wity Marcin, aeby jak najdalej odsun
moliwo zgody. Podtenczas to, Jagieo jeszcze raz z po-

kor, unionoci i zbytkiem udanej szczeroci uprasza

Zygmunta, aby nie koronowa Witoda i nie wydziera mu
przez to jego ojcowizny. ^^) Czyni to, powtarzamy, wtedy

gdy postanowi by zda t spraw pod obrad swego se-
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natu. Czy bya w tern konsekwencya ? Pomimo przykrego

dowiadczenia, król powtarza swój bd nawet w tak wa-

nej chwili i obcbodzi, stara siq udaremni dania Witoda

na drodze ukadów z Krzyakami i z Zygmuntem. On chwyta

si pórodków jakby jakiej kotwicy wród miotajcej naw
pastwow burzy, nie baczc, e takie postpowanie moe
tylko suy wrogom za narzdzie dalszych intryg, do roz-

terek pomidzy powanionymi brami i narodami.

V,

Wzrost oszczerstw i potwarzy. Dramatyczno intrygi. Zjazd

w Sandomierzu. Jagieo ofiaruje Witoldowi koron Polski.

Zygmunt narzuca si z koronacy. Ufno Witoda ku Zy-

gmuntowi. Podejrzenia ku zakonowi. Trudne pooenie mistrza.

Witod powraca mu zaufanie. Odprawa posów polskich.

Król Jagieo, stosujc si do owiadczenia danego

Witoldowi, powróciwszy do Maopolski, wyznaczy na dzie
8 Wrzenia zjazd praatów i dostojników wieckich do

Sandomierza. Miano si tam dokadnie zastanowi nad po-

oeniem rzeczy i nad rodkami zaradczymi, gdy sytuacya

bya gron i niecierpic zwoki. Plotki zakonne i rozmai-

tych „zych ludzi" czyniy j jeszcze groniejsz i w Polsce

chciano naprawd wierzy, e Witod bezczeci saw kró-

lowej i synów królewskich, e komtur toruski i inny jaki

krzyak donieli o tem w sekrecie królowi. Poczem z ust

do ust obiegaa pogoska, e król ma si zupenie pogodzi

i poczy z Krzyakami z zamiarem uczynienia mistrza za-

konu opiekunem maoletnich swych synów itp. Niepodobna

wskaza nam na osobistoci, które rozsieway takie po-

goski ; faktem jest, e król zblia si do Krzyaków, e
dostojnikom zakonnym robi podarki, stosowne do zwyczajów

wieku^ w rzadkich okazach dziczyzny ubitej na polowaniu,

i coraz czciej przez kursorów znosi si z Russdorfem.
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Faktem jest dalej, e niewiadomo skd dowiedzia si Ja-

gieo o królu Zygmuncie, e tene oczernia go w obec

króla angielskiego Henryka V, orzekajc na publicznóm po-

suchaniu przez usta swego posa, e Jagieo by pierwej

poganinem obecnie za jest heretykiem, gdy ich protektorem.

Równie nieda siq zaprzeczy, e król powzi tq wiado-

mo z Gdaska, a wic z krajów^ zostajcych pod wadz-
twem w. mistrza zakonu.

Nie trudno nam dojrze, dokd zmierzaj autorowie

tych brudnych oszczerstw i potwarzy. Kwestya korony Wi-

todowej ma pój pod obrad senatu a tak sta si poniekd
kwesty publiczn. Trzeba tedy i opini publiczn o ile

mono na to przygotowa, aby uniemoebni projekt ko-

ronacyjny, a zgod pomidzy królem i w. ksiciem, Polsk
a Litw co najmniej usun w przyszo. Witold wpyn
na panów polskich^ przedstawiajc im nag prawd sprawy

uckiej : potrzeba byo wpyw ksicych usiowa zatrz,

sparaliowa. Ku temu celowi jake dobrze nadaj si plotki

udowadniajce, e król Zygmunt jest najbardziej winnym,

e pragnc Litw oddzieli od Polski wymyli ku temu

koron dla Witolda, e Witold jest moe w porozumieniu

z Zygmuntem i przystaje na jego plan^ a tylko dla uni-

knicia wojny z Polsk wymusza na królu problematyczne

zezwolenie. Potwarze te maj na celu denie do korony

osawi jako zamiar bardzo podejrzany^ a mianowicie, i
Witold z powodu nieprzezwycionej zoci jak ywi do

króla, postanowi mu wydrze jego ojcowizn. Oszczerstwa

o królowej i jej dzieciach miay nadto w podejrzliwym

z natury królu wzbudzi myli, e Kiejstutowie, mszczc si
za mier ojca odpycha Jagiellonów na zawsze od Litwy.

A król Jagieo mia synów, których szczrze kocha, dla

nich za cen praw i przywilejów wadzy królewskiej oku-

pywa koron polsk — by twórc dynastyi, któr ugrun-

towa chcia nietylko w Polsce, gdzie si za gocia tylko

poczytywa, ale i na dziedzictwie swem litewskiem, a Wi-

told—gosz jego wrogowie— zamierza tym dzieciom wydrze
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ojcowizn. atwo sobie wyobrazi jaki wpyw wywieraj

te brudy intryg poktnycb na sdziwego króla, na opini

rady jego — trudniej nam wskaza na autorów tycb szpet-

noci ; kto wi, czy nie wyrczaj siq Krzyacy kim innym

jeszcze, czy i obecnie Szafracy nie s bezmylnem narz-

dziem zawikanej intrygi w raku zakonu?

Tak wic wstpujemy w drugie stadyum intrygi uc-

kiej — gdy sprawa ta poniekd gabinetowa^ natury z pocztku

prywatnej, urasta powoli w kwesty publiczn. Rozgldalimy

siq w najrozmaitszych jej odcieniach, od samych jej za-

cztków, a ledzc wzrost intrygi, dostrzegalimy chocia

nie tak wybitnie jakby tego prawida sztuki wymagay,
lekkiego stopniowania. Szczególniej odbija si ono na Wi-

toldzie, przechodzcym po raz trzeci w swem yciu wród
bolesnych zawodów przez przykr szko cierpliwoci —
która go poucza, e za wielkie swe prace podjte okoo

wzrostu zarówno Litwy jak Polski, spotyka go czarna nie-

wdziczno, szpetne podejrzenia i zupeny brak zaufania

ze strony króla Jagiey.

Miarkowana cisoci historyka fantazya, uie pozwala

na przedstawienie bezsilnych miota strasznej boleci ksicia,

nie dozwala sztucznych uywa argumentów do umotywo -

wania jej stopni i przemian — a jednak nie trudno przed-

stawi sobie jego pene grozy pooenie — lwa miertelnie

ranionego zatrut a zdradzieck strza wijcego si wród
bólów, na które niemasz rady i lekarstwa. Co gorsza, dla

jego bólu niema wspóczucia u wspóczesnych, chytrze ko-

rzystajcych z opakania godnych jego niepowodze, niemasz

wspóczucia w sdzie dziejowym, pozostajcym pod wpywem
stronniczego wyroku wrogów wielkiego Witolda. Opowia-

dacz pociesza si tem tylko, e zrywajc zason z prze-

szoci, pitnem haby naznaczy moe zbrodniarzy, e
usiujc j przedstawi w prawdopodobnej rzeczywistoci,

a nie jak nam to tradycya przekazuje, oznacza temsamem

prawdziwe znaczenie tego wypadku w zwizku z przeszo-
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ci, i bezporedni przyszoci, usiujc odcyfrowa pra-

wdziwy charakter z hieroglifów czasu i aktorów dramatu.

Mówi dramatu, lubo rzeczywisto tak tu dalek od

sztuki. Witold prosi brata — niepomaga; przodstawia królowi

ze skutki— Jagieo niemy ; Witold grozi— Jagieo trwoy
si i szuka wybiegów. Jagieo zawini w obec ksicia, nie

chce tego uzna, ufa zausznikom swym i rozdrania tóm

brata do ywego. Zygmunt gównie zawini — nikt go nie

mie dzi na seryo posdza a tm mniej przekona ; on

snuje dalej pasmo intryg — a nikt siq nie domyla sposo-

bów. Polska czuje niepokonany wstrt do niego — król jej

przezwycia go i zwabia ku sobie bazyliszka. Kancelarya

wród ustawicznych bdów przedstawia Zygmunta w nale-

ytem wietle przed kury, a pomimo to próbuje go uwie
udan szczroci — i kala saw Witolda. Krzyacy na

drugim planie, udaj pokornych, niewiadomych sprawy

i ocieraj o biae paszcze sztylet krwawy z zadanych ran,

które poktnie na obie strony hojnie rozdzielaj. Wstrtny

obraz — niestety prawdziwy.

Trudnem byo pooenie senatorów królewskich zwo-

anych na dzie 8 Wrzenia do Sandomierza. Zapewne

wiksza ich cz nie ulegajca zgubnemu wpywowi Sza-

fraców, nie dawaa wiary plotkom i oszczerstwom, umiaa

poj i usprawiedliwi ostry ton przymówek i grób Wi-

todowych skierowanych do króla, nie podzielaa w gruncie

rzeczy nieusprawiedliwionych podejrze Jagiey— co wicej,

znaa win jego i wiedziaa dobrze, e król zezwoleniem

swem w ucku danem, którego si na próno za dorad
Szafraców obecnie wypiera, by tu gównie winnym. Do-

strzeono i winy Szafraców ; wszake Witold otwiera im

oczy wskazujc i udowadniajc prawd swego aktu oskar-

enia. Dorozumiewano si, e Zygmunt intryguje, posdzano

go o zamiar oddzielenia Litwy od Polski i tómaczono sobie,

e wyzyskuje obecny rozterk midzy dwoma tymi krajami.

Upór atoli Witodaw postawieniu na swojem rónie sobie tóma-

czono. Tu mieli wrogowie ksicia pole do popisu, a moemy si
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dorozumiewa, jakimi walczyli argumeDtami. To pewna, e
wikszo podzielaa zdanie, i konieczn jest rzecz zaspo-

koi ambicj Witolda i zezwoli na koronacj.

Gdjbjmj, co do obrad zjazdu w Sandomierzu, nie

bjli skazani wjcznie na relacj Dugosza i posiadali

szczegóow wiadomo o ciekawej djskusji, pokazaoby

to nam moe, jak srogiego skarcenia doznaa polityka Sza-

fraców przez wikszo senatu, moglibymy wskaza na

tych, którzy sterawszy sw modo na usugach ksicia,

cbtnie przyzwalali na koronacy ma, którego cenili jako

najwikszego z monarchów i odbierali za to od Jagiey

miano „zauszników Witodowycb". Moglibymy przedstawi

scysy zasz z tego wanie powodu pomidzy królem a se-

natem i wykaza zwyciztwo wikszoci senatu. Moglibymy

przedstawi upokorzonego króla, uciekajcego si powtórnie

do rady swych ISzafraców, coby czyni wypadao, gdy

senat doradza zaspokoi danie Witodowe ze wzgldu, i
w niem niema nic, coby uwaczao literze prawa. Obaczyli-

bymy, jak wyszydzeni Szafracy ze swymi argumentami

e koronacy uwaczaaby artykuom unii horodelskiej,

przedstawiaj nastpstwa teje, mianowicie ze wzgldu e
Zygmunt udziela teje korony. Wszak to mogoby uprawni

cesarstwo do najrozmaitszych roszcze wzgldem Litwy?

Senat podziela te nieponne obawy ale w gruncie rzeczy

pozostaje przy swojem zdaniu. Jak tedy rozwiza ten wze
gordyjski? Szafracy bogaci w pórodki i na t ewentual-

no maj takowy na podordziu. Oto niech król ofiaruje

sw wasn, koron Polski, ambitnemu bratu, byle zawarowa
nastpstwo nieletnim swoim potomkom, byle niedopuci do

mniemanego oddzielenia Litwy. Tym sposobem uczyni si

zado zausznikom Witodowym, których si na kady wy-

padek zobowie, aby niedopucili Zygmuntowi, panu wro-

gich Niemców i roszczcemu sobie dziwne pretensye cesar-

stwa, koronowa Witolda. Skutkiem obrad w Sandomierzu

ustpowa Jagieo wasn koron w. ksiciu Litwy.

Oitatnie lata 'SNitoda. 15
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Zaiste trudno nam nie podziwia powiecenia Jagiey,

tak gboko upokarzajcego si w obec swej rady króla,

ustpujcego z tronu rozgniewanemu bratu. Cokolwiek bymy
zreszt o charakterze zamanego wiekiem i trudami i ju
z tego wzgldu pozostajcego pod wpywem swego otocze-

nia króla powiedzie mieli, jakimkolwiek wpywom przy-

pisa bymy mogli jego stanowcze postanowienie, nic nie

zdoa umniejszy jego powiecenia. Niezapominajmy, e
prawie pó wieku piastowa bero polskie a bez brzemienia

korony chcia schodzi do grobu.

A rada królewska? Moe sprzykrzyy si rzdy sta-

ruszka jednym , moe zapragnli mie wielkiego Witolda

drudzy, moe inni tuszyli i dali upadku zauszników kró-

lewskich a moe wród trudnej sytuacyi uznano ten rodek

za jedyny i zbawienny, do e zgodzono si na propozycy

królewsk. Znawcy charakteru ksicia mogli atoli przewi.

dzie, e Witold nie przyjmie korony yjcego jeszcze brata.

Ale có robi, moe sama propozycy zdoa zaspokoi am-

bicy w. ksicia i usunie go z pod zgubnego wpywu Zy-

gmunta, którego uznano za wroga ojczyzny. Takie i tym

podobne panuj zdania w Sandomierzu, skd postanowiono

wysa z t uchwa poselstwo do Witolda. Wybór pad na

biskupa krakowskiego, który raz ju w sprawie uckiej po-

sowa do Witolda, tudzie na Jana Tarnowskiego Maopo-

lanina przyjanie dla Witolda usposobionego ma. Polecono

im uy nasamprzód wpywu wymowy, z jakiej syn biskup,

aby odwie ksicia od zamiaru koronacyjnego, poczem

przedoy mu pokorne i pene mioci przedstawienie wa-

runku odstpienia korony Polskiej, majce go pogodzi z kró-

lem i koron. adnych innych zlece co do stosunków z hu-

sytami i zaspokojenia krzywd Zygmunta nie dano posom
w instrukcyi. Na wiaty Micha mieli si posowie wywiza
z trudnego zadania.

Zanim opowiemy w jaki sposób przyj Witold posel-

stwo polskie w Grodnie, zwrómy si na chwil do Wgier,

do Preszburga, gdzie bawi twórca kabay, król Zygmunt.
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Oorcy Lipiec ma si ku kocowi; wanie pod ten czas —
jak sobie przypominamy — bawio poselstwo Witoda u króla

Jagiey w qczycy. Có robi równoczenie król Zygmunt?
Traktaty jego z Taborytami, najsilniejszem podówczas

stronnictwem busyckiem dobiegay kresu. Najrozmaitszych

wpywów uywa biegy dyplomata aby si z niemi pogodzi^

a gównie pomocn mu bya okoliczno, e Polska miaa
race zwizane. Co dla korzystniejsza, to e Polska staa

przez cae lato pod broni jakoby w obawie o napad Ta-

borytów. Gdy równoczenie i Witold powoa do ora Litw
— Taboryci jak niepyszni wysyaj do Preszburga uroczyste

poselstwo z odpowiedzi na dania Zygmunta, e przysto-

puj do majcego sie zwoa koncylium i wyl tame swoich

posów i e poród tego powstrzymaj si od napadów na

ssiednie narody.

Zygmunt cieszy si z pomylnego obrotu jaki wzia
sprawa jego z Taborytami i zada od posów, aby przy-

stali na dalsze punkta jego propozycyi, a mianowicie : aby

Taboryci i inne sekty odstpiy od nakadania podatków

zwanych „hodami," niszczcych lud ubogi, ustpili od obl-e zamków czeskich a w kocu aby z poddanymi królewskimi

w Niemczech, Czechach, na Szlzku i Wgrzech bez adnego
wyjtku utrzymywali pokój ').

Nie bdziemy si zastanawia nad celem tych da
Zygmunta, przekroczyo|)y to zakres naszej pracy. Wystar-

cza powiedzie, e Taboryci pouczeni od Szafraców orzekli,

e do odpowiedzi na tak propozycy nie maj upowanie-
nia, e atoli zwoaj walny sejm do Pragi na 15 Sierpnia,

skd dadz odpowied królowi. Zygmunt celem „uatwienia

tej odpowiedzi" proponuje im krótkie zawieszenie broni wród
którego bdzie oczekiwa odpowiedzi od zjazdu husytów

w Pradze. Posowie Taborytów przystaj na to w zu-

penoci.

Na tern stany ukady Zygmunta z Taborytami, które

cokolwiek na nogi postawiy upadajc jego spraw czesk
a pomimo zabiegów Szafraców osabiy znacznie wpyw

15*
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Polski. Byo to 27 Lipca gdy przyszo Zygmuntowi zdawa
spraw z tycb ukadów w. ks. Litewskiemu. Wanie nadszed

by specyalny jego pose Ilerburt z Fulsztyna z Litwy, przy-

woc mnóstwo wiadectw w najrozmaitszych kopiach listów

ksiqcycb, dowodzcych gorliwej obrony spraw Zygmunta

w obec króla Jagiey. Zygmunt pocz za nie najserdeczniej

dzikowa Witoldowi, „który lepiej anieli toby sam móg
uczyni zasania go przed królem, dajcym niestety wiar
plotkarzom i zausznikom." W cigu dalszym listu opowiada

Zygmunt szczegóowo traktaty z Taborytami i nie zaniedbuje

przy nadarzajcej si .sposobnoci ukry wtpliwoci co do

pokojowego usposobienia husytów i staoci tych ukadów,

wyraajc si, „e dobrze zwaywszy pooenie ze wzgldu

na to, i Taboryci nigdy nie kieruj si zasadami honoru

i susznoci, wtpi, azali si z nimi pogodzi i raczej myli

o wojnie anieli o pokoju. W tym celu, dodaje, nakazaem

aby na w. Micha wszystkie wojska nasze stany pod

broni w Tyrnawie. Nadto kardyna angielski za specyalnym

rozkazem stolicy apostolskiej pieszy z wieloma odowni-
kami przeciwko heretykom, a bd oczekiwa go okoo Bu-

dzina, aby si porozumie coby nam wspólnie uczyni na-

leao. To szerokie opowiadanie ma Witoldowi suy za

usprawiedliwienie, i tego lata nie móg Zygmunt niczego

uczyni w sprawie wooskiej.

„Patrz bracie najdroszy — woa dalej Zygmunt z do.

brze udanem oburzeniem 2), czy to s dowody o unii naszej

z heretykami o któr nas posdzaj nasi wrogowie, czy to
|

zapowiedzi konwencyi naszych z tymi, którzy nas, ziemie

nasze i poddanych naszych niszcz przez rozboje i mordy,

przez poog i wojny? Wierz mi wasza bratersko, mówi

Zygmunt, udajc brak cierpliwoci — e gdy mi przyjdzie

przedsiwzi krok jaki przeciwko królowi Polski, nigdy

nie uczyni tego bez waszej wiedzy i porady. Godzioby si

raczej, by król ukrywa takie plotki niepodobne do prawdy,

anieli je wam donosi w tak czarny sposób. * eby jeszcze

bardziej zniesawi Jagie w oczach Witolda a pod-
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nie swoj bezinteresowno, pocz przedstawia Witoldowi,

e pomimo to przysta na zjazd z królem na w. Marcin

odby si majcy. Przedstawia on, e gdyby waniejsze

sprawy odcigny go od osobistego udziau, chciaby przy-

najmniej baronów swych na zjazd wysa, i podstpnie do-

dawa: Gdy ja atoli niczego nie zwykem czyni be/ rady

i wiedzy waszej br., dla tego i obecnie udaj^ siq po nie,

z prob, zechciej nam poradzi, czy mam si osobicie

stawi na tym zjedzie czy te przez posów da si zast-

pi? Chciabym tam zadouczynienie uzyska, dowie nie-

winnoci mojej i powolnoci dla zapisów obopólnych. Zamie-

rzam oskary króla o daleko wiksze winy i krzywdy

anieli je mnie zarzuca i udowodni, jako on zama przy-

sig i wiar i wspólne nasze ukady i przymierza, jako je

nadto i obecnie amie i ama nie przestaje. Gdyby atoli

waszej br. sie zdawao — objawia Zygmunt swe cakowite

ku Witoldowi zaufanie — eby nam nie naleao osobicie

si stawi, natenczas znajd dogodny sposób, aby si z tej

sprawy wywiza^ i uywszy usprawiedliwie godnych i prze-

konywujcych, wyl na zjazd tylko penomocników. Ze-

chciej mi tylko wasza br. objawi swe pod tym wzgldem
zdanie. Byoby to mojem najgortszem yczeniem^ aby
swoich posów na miejsce zjazdu wysaa aeby na wypadek

gdybym osobicie wzi udzia, na wasne oczy i uszy

wszystko widzieli i syszeli^ rady swej nam udzielali i uwia-

domi mogli was o wszystkiem.

Moemy tu zaznaczy^ e podstp by dobrze obmy-

lony z gruntown znajomoci rónic zaszych pomidzy
Jagie a Witoldem. Zygmunt mia zamiar niedopuci do

zjazdu i win niedojcia do skutku zwali w oczach Wi-

tolda na Jagie. Jak si to stao obaczemy póniej.

Lecz nietylko ten podstp odczytujemy w rozwlekem

pimie Zygmunta. Oto co pisze w dalszym cigu: Jedno

jeszcze pozostaj(i do zaatwienia ^) Otó jak wasza br. uwia-

domie mistrza zakonu, ten za mi przez Kedewicza^ po-

stanowie wasza br. przywdzia koron królewsk i w tym
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celu zamierzye wysa poselstwo do królewskiego swego

brata, poczóm znowu do nas takowe miae przysa. Do-

tychczas jednakowo nie przyszo ono do nas. Z najszczer-

szego serca prosz i bagani wasz br. zechciej uszczliwi

nas t wiadomoci w sprawie teje korony. Przygotowaem

ju korony i inne oznaki królewskiej godnoci dla was i dla

maonki waszej a siostry mojej najdroszej i chc je wam
odesa z tak okazaoci, jakiej ta sprawa wymaga. A gdyby

kto chcia przeciwnie doradza waszej br. i was odciga
od koronacyi, która tylko wyj moe na cze i saw
wasz, ziemi i poddanych waszych, gdyby kto chcia w was

wzbudzi jak wtpliwo w sprawie teje koronacyi, pro-

simy was gorcemi sowy, pochodzcemi z gbi serca na-

szego, nie chciejcie temu dawa wiary. Wierzaj mocno wasza

br., e za cen caego wiata nie ustpibym od tego, co

przyrzekem waszej br., miejcie w to wiar, dla honoru swego

i wedug woli waszej jak si wam podoba. Upraszam tylko,

niechciej by wasza br. bojaliwym w tej mierze, zapewniam

bowiem e nigdy nie ucierpi wasza br. omieszkania z mojej

strony.

Tak bya tre listu Zygmuntowego. Autorstwa ze-

wntrznej jego strony niepodobna nie przypisa kanclerzowi

pastwa Kacprowi Szlikowi, a przyzna naley, e by on

mistrzem w zaatwianiu tego rodzaju korespondencyi.

Uwany czytelnik przyzna mu ten przymiot skoro zwróci

uwag na owe tu i owdzie rozsiane skargi na Jagie, który

przeszkodzi widzeniu si posa Zygmuntowego z posami

litewskimi, pieszcymi do czycy, co jakoby dowodzio,

i Zygmunt nie wie o treci przdoe czyckich, owe ua-

lenia niby mimochodem napomknite, jako Piotr Szafraniec

wypowiedzia wojn Wrocawianom, e Polak Wierusz na-

pada na kupców szlskich, których rabuje i zabija i t. p.

Mistrz formy, umie napomkn, i donosi o tem Witoldowi

dla tego tylko, aby wiedzia, i on niczego bez susznego

powodu nie podejmie przeciwko Polsce, chyba gdyby cier-

pliwo jego cakowicie si wyczerpaa. Albo ten dodatek
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o Puchale^ którego król Polski odwoa na skargi Zygmunta

uapowrót do Polski! Przyznaje to Zygmunt, atoli z uwag,
e wedug ugody w ucku miasto Odra miao powróci do

rk jego^ gdy tymczasem Puchaa, ma by ju w Polsce,

ale miasta mu nie wyda — co gorsza, e z tego ogniska

mordu i poogi, cierpi poddani Zygmunta kieski i nieszcz-

cia. Prosi tedy o nakonienie Jagiey, aby mu wedug
ukadów wydano miasto Odrq. — Drobnostki na pozór, ale

z jakiem wyrachowaniem, jak symetrycznie i umiejtnie po-

umieszczane ! Z jak znajomoci stosunków i charakteru

w. ksicia, jego uraonej ambicyi. jego rozpaczliwego poo-

enia, zadaje autor intrygi now podniet bólowi, nowy bo-

dziec uraonej ambicyi, nowy palny materya do poncego
ognia. Wiele szczegóów na pozór mao mówicych, dowodzi

udanej bezinteresownoci, honoru, rycerskoci stosownej do

obyczajów wieku, gorcego uczucia przyjani, braterskiej

mioci i wzbudzajcej zaufanie, poufaoci. Zaiste mona sie

byo oszuka. Jeszcze jedno.

Zygmunt wie o tem, e Jagieo wymawia sie przed

Witoldem, i nie on to wysa posów do Zygmunta z prob
zaniechania koronacyi ksicia i skada win na podkancle

rzego. Wiedzia i o tem, e Witold powtpiewa o prawdzie

tych wymówek, król bowiem nie oddali podkanclerzego,

jakby to by powinien uczyni. Obecnie ma Zygmunt dowód

na to, e Jagieo nie yczy korony ksiciu, gdy teraz

sekretnie uprasza Zygmunta, aby porzuci myl koronacyjn.

A gdy intryga ju naleycie dojrzaa, umie Zygmunt sko-

rzysta z tej sekretnej proby i uwiadamia o niej Witolda,

ale czyni to misternie, jakby w post scriptum umieszczajc

notatka mniej wan, któr jednak pominito w licie. Oto

co pisze w cedule : *)

Bracie kochany! Król Jagieo sekretnie prosi mnie

przez posa swego Nespora, abym ze wzgldu na to, e obaj

siq starzejemy i e ja mam wicej królestw, on za tylko jedno,

które mu wystarcza, ale które ja mu rozdzieli i odci od

niego usiuj, gdym ja nadto wiedzie powinien, e ziemia
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Litewska do naley i e on jej ustpi waszej br. tylko

w doywocie, pod warunkiem unii i wzajemnej mioci, i e
po mierci waszej powraca do Polski, abym wi^c z tych

wzgldów baczy na to. iby rozdzia ten nie nastpi, abym
pomny na przysigi i zapisy nasze, na wiarq i na zbawie-

nie duszy wicej to bra sobie do serca, anieli sprawy,

które tylko rozdzia i wzajemne wanie maj na wzgldzie.

Zygmunt nie wtpi, i Witold zrozumie myl przed-

oe królewskich, oskarajcych ich obudwu o zamiar od-

dzielenia Litwy.

Wpar^ dni póniej (dnia 80 Lipca) oznajmia Zygmunt

najdroszemu swemu bratu Jagielle o losie ukadów z Ta-

borytami; przedstawia, e one nie wiadcz przecie o unii

z kacerzami o któr go posdzaj wrogowie. Dodawa o

prawdopodobiestwie wojny, upraszajc króla o pomoc na

kady wypadek, zwaszcza — dodnwa jakby z ironi —
gdy wasza kr. mo ju i tak cae lato miae ludzi pod

broni. Zreszt, jak w pimie do Witoda, zapowiada, e
osobicie przybdzie na zjazd, chyba gdyby by zaskoczony

nieprzywidzianymi wypadkami, natenczas bowiem musiaby
si zastpi przez posów.

Kopie obu powyszych listów odesa Zygmunt do w.

mistrza, „aby wiedzia jak stoj sprawy husyckie," i uwia-

damia go nadto, e wyle Redewicza z ludmi do uj
Dunaju, aby tam wedug ukadów uckich zaoono zamek

zakonny na obrona chrzecijastwa ^).

Zygmunt nie udzi si co do charakteru dumnego

i uraonego w swej dumie Witoda i umiat naleycie korzy-

sta z okoliczaoci, nadarzajcych siQ mu obecnie z tak
szczodrobliwoci Yczliwe^i:© losu. Prawda, e los ten umia
on naleycie przygotowa i e pomoc krzyacka bya mu
niezbdn. Witold za, ów biegy polityk, domylny m
i zdrowy oceniacz najzawikauszych sytuacyi politycznych,

— Witold, o którym dowcipny biskup Kropido powtarza,

e on jeden w porównaniu z Zygmuntem i Jagie zasu-

guje na pene miano monarchy — o którego to odbijay si
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jak o graoitow skale najbardziej wyrafinowane sztuczki

zakonu, Witod miaby si da uwie Zygmuntowi, miaby

uwierzy pochlebstwom Zygmunta, e on tylko dla szczcia

braci, tylko dla sawy ksicia i Litwy pragnie ozdobi ko-

ron jego skronie? Witod miaby uwierzy, e ów Zygmunt

bezinteresownie chce dostpi zaszczytu koronowania ksicia

i e ma najsuszniejsze ale z powodu uporu do króla Ja-

giey? On miaby moe i temu da wiarq, e Zygmunt, lada

chwilka, postradawszy cierpliwo^ porwie si do broni

przeciwko niesprawiedliwej i szkodzcej jego pastwu Polsce?

Niestety Witod wierzy Zygmuntowi, gdy wierzy

musia. Zygmunt móg tryumfowa, e rzuci miedzy psy

ko niezgody — Witod o tem nie wiedzia_, a gdy siq o tern

dowie, nie da wiary takowej wieci. Z twardej koniecznoci

i musu nie uczyniby tego, gdy wiara w zdrada Zygmunta

zadaaby ostatni cios zbolaej jego ambicyi, upokorzyaby

dum^, kazaaby mu zbliy sie do Jagiey, od którego

miertelnej dozna obrazy, bez skruch}^ i zadouczynienia ze

strony króla. Ona wydaraby mu mouo zrehabilitowania

zjazdu monarchów, mono roli sdziego w sprawach Wi-
gier, Polski i Krzyaków, co jedynie mogo wynagrodzi szwank

na jaki go sprawy uckie naraziy. Witod, wnosi naley,

odpycha wszelkie czarne myli i podejrzenia, jakie mu siq

ju nie raz nasuway o Zygmuncie; myl zdrady usuwa on

jak trapic go zmor. Wszake oszuka go brat wasny

król Jagieo, wszake Zygmunt dy do rehabiliticyi uchwa

uckich, tysice szczegóów kae wnosi o jego szczeroci

któr sprawdzaj fakta a sami Polacy oskaraj przed ksi-

ciem swych ziomków o wspóluictwo z kacerzami czeskimi.

Ku komu innemu zwróci Witod swe podejrzenia,

kogo innego posdza ou o zdradziecko i podstp. Doro-

zumiewamy si, e mogli by tymi Krzyacy, i e plan

intrygi tego podejrzenia wymaga. Gdy bowiem posowie

Gedygod i Rumbold powrócili z czycy do ksicia, przy-

woc znan nam ju odpowied królewsk, donosili ró-

wnoczenie i o owych tajemnych ukadach Jagiey z kom-
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turem toruskim, o jego niewytoraaczonem zachowaniu si

w obec liróla i posów, co wszystko, dodawszy jeszcze

najrozmaitsze pogoski i oszczerstwa, uwaczajce lionorowi

ksicia, których autorem wedug powszechnej wieci mia
by wanie komtur, nie mogo zadowolni Witoda. Co

gorsza, wiadomoci te srodze go zmartwiy, o ile e by
pewnym na podstawie porozumienia si^ z mistrzem powzi-

tego w Jurborku, i zakon nie przystpi do zaatwienia

zgody z Polsk bez jego wspóudziau. Tymczasem sam

król Jagieo donosi mu inaczej. A có dopiero za wraenie

wywrze musiay na nim owe ustne zwierzenia si jego po-

sów o stosunku zakonu do Jagiey. atwo zrozumiemy,

dlaczego posowie nie powierzali tych tajemnic pismu, gdy

dodamy^ i wedug nich, komtur mia donie królowi jako

ksi przed mistrzem oczernia dzieci królewskie, jako na-

rusza saw królowej, i e przy zamknitych drzj^iach

mia komtur uzyska od króla opiekustwo nad maoletnieroi

dziemi królewskiemi, podczas gdy od czasu narodzin pier-

worodnego Witold by takim opiekunem. Czy nie spady

te wieci jak grom na gow Witoda, znajcego nie od dzi

charakter intrygancki zakonu? Czy nie móg robi sobie

w tej chwili wyrzutów, e pomimo to od lat kilku starannie

go broni przed roszczeniami Polski ? Moemy sie domyla,
e okoliczno ta przysporzya nowych zgryzot zbolaemu

ksiciu, e amaa coraz uporczywiej niezomny hart duszy,

i e zawistny los stawia go w coraz trudniejsze pooenie,

z którego go nic ju uratowa nie mogo.

, Bezporednim skutkiem tej wiadomoci byo, e Witold

powzi silne podejrzenia co do charakteru mistrza, i e
pod tym wzgldem pocz dawa wiar Lutkowi z Brzezia,

jednemu ze swoich zaufanych sekretarzy, który czujc nie-

pokonany wstrt do Krzyaków, podejrzywa ich o zdrad

i z podejrzeniami swemi wcale si nie kry przed w. ksi-

ciem. Wspóczeni wiedz, e Lutek bdc szlachcicem pol-

skim herbu Doliwa, sprzyja z serca Witoldowi, niemniej

jak i inni jego sekretarze, e jednakowo pragnc zgody
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pomidzy Jagie a Witodem^ na róne sposoby stara si

do teje nakoni swego ksicia. Opowiadano, e on i drugi

pisarz Mikoaj Cebulka, w wielkiej bdc z ksiciem zay-

oci, nie wahali siq to agodnoci, to ostremi i przykremi

sowy odradza Witoldowi powzitego zamiaru koronacyi

i doradzali zgod z Jagie. Witod sucha mia tego gosu

z ca cierpliwoci i przenosi dwóch sekretarzy swych nad

cae swe otoczenie. Dugosz za, susznie przekazuje imiona

zacnych tych mqów potomnoci, jako charaktery czyste

i nieskazitelne. Inna znowu rzecz, e ani pierwszy ani drugi

z szlachetnych mów nie umieli wskaza Witoldowi rodka,

za pomoc którego mona byo uleczy zranion jego

ambicy.

Bd co bd Lutek z Brzezia utrwala Witolda w pra-

wdopodobiestwie podejrze i c/.y skutkiem swej dorady,

czy co prawdopodobniejsza skutkiem rozkazu ze strony w.

ksicia^ wysany zosta do Zygmunta celem oskarenia za-

konu ^). Skarg t mia atoli przedoy ustnie, nie jako

zaalenie pochodzce od ksicia, lecz jako wasny domys,

tak eby osoba ksicia w spraw t wcale wmiszan nie bya.

Ale wzgldem Jagiey odczuwa Witod podwójny al
w sercu, najpierw, gdy obecnie mia od Zygmunta dowody,

e król osobicie nie yczy mu koronacyi, powtóre, i król

podejrzywajc go uporczywie o zamiar oddzielenia Litwy^

rzuca si w ramiona Krzyaków, e si z nimi godzi, wy-

kluczajc od wspóudziau w. ksicia, e niedowierza mu
tak dalece, i pozbawia go dokumentalnie przyrzeczonego

mu opiekustwa nad królewiczami, jakoby stwierdzajc tern,

e dawa wiar najpotworniejszym oszczerstwom. al ksicia^

uczucie rozczarowania, zawodów, boleci i upokorzenia, mog
osabi stao raz ju powzitych zamysów, ale z drugiej

strony mog zaostrzy upór, zachci do walki i Witod
pozostaje w stanie niebezpiecznej chwiejnoci.

Skoro Lutek udawa si w podró do Zygmunta, uzna
Witod za stosowne, udajc szczero i jakoby nie zwaajc
na obiegajce plotki, wybada myli w. mis*trza. Wprawdzie
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przysya mu tene zapewnienie „jako nigdy niczego z kró-

lem polskim nie uoy bez rady i wiedzy ksicia/ Witod
jednal<.owo^ jakby tylko oczekiwa tego listu, jeszcze tego

samego dnia (2 Sierpnia) wysa mu z Kiernowa ') kopiq

listu królewskiego z czycy pisanego, wraz z listem swych
posów, którego tre dobrze ju nam znana. Ksia doda-

wa do przesyki nastpujc uwag^ : Z kopii zaczonych
moesz si przekona zacny panie mistrzu, i posowie nasi

nie odebrali pomylnej odpowiedzi na nasze przedoenia.

Król nawet z powodu sów przez posów naszych wypowie-

dzianych powzi zo przeciwko nam. A wy wiecie mistrzu,

emy w sprawie dobra waszego zakonu wiele doznali przy-

kroci od króla, emy nadto nie szczdzili dowodów przy-

jani dla was i waszego zakonu, gdziemy tylko mogli.

Tymczasem pisze nam król jakote i posowie nasi nam
donosz, e wasz komtur naradza sie z królem nad wie-

loma tajnemi sprawami, e posuchanie sam na sam siq

odbyo w obecnoci jednego tumacza. Posowie pisz nam
nawet, e zakon mia si^ pogodzi we wszystkich spornych

kwestyach z królem Jagie. Tuszymy jednakowo i ywimy
siln wiare^, i wy nie inaczej uczynicie, jak tylko wedug
naszego ukadu (w Jurborku), e nie zapomnicie na wiad-

czone wam z naszej strony dobrodziejstwa, tudzie na wasz
obietnic i sowo ^). Wysyamy do was Fochsa. A gdymy
ju mu udzielili instrukcy, przyszed posaniec od was

z listem, w którym nas zapewniacie, jako nie uczynicie

niczego bez naszej rady. Mio jest nam usysze to zape-

wnienie z ust waszych, za co te wam dzieliujemy".

Witod poleci Fochsowi zapyta siq w. mistrza, czy

nakaza on komturowi pogodzi si cakowicie z królem

a nadto zbada czy owe pogoski o rozmowie komtura s
prawdziwe. Wiemy kim by ów Fochs^ który cakowicie

pozyska by zaufanie Witolda.

Opowiadacz pochlebia sobie, i z powyej przytoczo-

nych faktów móg wywnioskowa uwany czytelnik, e
mistrz zakonu rozwiza ju powierzone sobie od Zygmunta
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zadanie tajemnicze i poróni braci cakowicie. Za jego to

gówDie przyczyn utrwali król Jagieo powzite skdind
podejrzenie i powzi o Witodzie stanowcze przekonanie,

e dy do oddzielenia Litwy. Odczu to ksi i tenoi gb-
szego dozna w sercu alu, o ile podejrzenie byo cako-

wicie nieuzasadnione, i tylko wypywem winy królewskiej.

Koron postanowi przyj Witold tylko z powodu króla,

który postpowaniem swojem niejako go zmusza do tego

kroku. Witod uraony w dumie — Jagieo zniechcony

nmiemanem odstpstwem brata, znajduj siq na dwu prze-

ciwlegych biegunach, pomidzy nimi wielki rozdzia, w po-

ród którego obecnie stoj Krzyacy. Zakon — mniema Ja-

gieo — jest po mej stronie: wrogów Polski trzeba przywabi

ku sobie, by nie zezwolili na odstpstwo brata, by przeci

pasmo intrygi Zygmunta, korzystajcego z nienasyconej

ambicyi Witoda i wasnego bdu, który cen korony mej

chce odpokutowa. Witod znowu, przekonany o bezintere-

sownoci Zygmunta, o nieyczliwoci Jagiey, chciaby

bd co bd pewnym by Krzyaków i ze swej strony

stara siq ich pocign ku sobie. Zakon zaiste wielce si

przyczyni do tego cikiego zawikania.

Zakon atoli niemóg z niczego doranie skorzysta

i w mtnej wodzie, któr przy pomocy bezmylnego stron-

nictwa wzburzy, poów uskuteczni. Czy moe mistrz, py-

tamy, ' wród naprenia
,

jakie panuje pomidzy Polsk

a Litw, chwyci sie jednej strony, doprowadzi je do

starcia, by uzyska sowit zapat w charakterze staego

sprzymierzeca? Odpowiadamy wrcz : Nie. Wszake to

wszystko czyni na rozkaz Zygmunta i bez jego zezwolenia

ani o krok dalej niemóg postpi. Mistrz, który jak wno-

simy, pouczy Zygmunta o sposobie intrygi, mia by tylko

narzdziem jej w raku ucznia swego Zygmunta — prawda,

e najgówniejszem. Jemu si umiechaj korzyci ze strony

Polski; có, skoro ze stosunku do korony nie mona nale-

ycie skorzysta, gdy na to nie zezwoliby Zygmunt, dla

którego stanowczy krok ze strony Krzyaków nie byby
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dogodny. Mistrz czul, e owoce pracy i zabiegów jego prze-

znaczone byy dla Zygmunta. A wic potrzeba byo wnet

po przybyciu koratura toruskiego z czycy usprawiedli-

wi si przed Zygmuntem, i nie zamyla, jakby si^ to po-

zornie zdawa mogo, pogodzi cakowicie z królem polskim.

Uczyni to mistrz w licie z 9 Sierpnia do Redewicza pisanym

w którym donoszc o owych ukadach, kaza zapewni

króla Zygmunta, i chociaby ten drobny spór ostatecznie

zaatwi, to pozostaje jeszcze tyle innych do zaatwienia, e
na kady wypadek i zawsze Zygmunt moe liczy na wier-

no zakonu ^). W krotce potem, w dniu 17 Sierpnia donosi

mistrz w tajemnicy swemu prokuratorowi w Rzymie o uka-

dach króla Zygmunta z husytami w Preszburgu, i e podczas

tego król Polski mia posya posów do husytów, podburza

ich przeciwko Zygmuntowi i odciga od zawarcia po-

koju ; e skutkiem tego husyci stali si krnbrnymi i skon-

nymi do wojny, jak to dawniej bywao, i e z tej przyczyny

wiat chrzecijaski wielkie poniesie klaski. Dalej donosi,

e Zygmunt zawar z Turkami krótki rozejm i e król pol-

ski ma zamiar przeszkodzi temu i podburza Turków do

wypowiedzenia zawieszenia broni ^^). Sdzimy, e takie

wieci doszy wkrótce i Zygmunta, e je Fochs równocze-

nie przynosi Witoldowi, z zarczeniem niewiedzie ju ilo-

krotnem , i zakon bez wiedzy ksiqcia nie pogodzi si
z królem. Takim by Russdorf, którego usiowa przywabi

ku sobie Jagieo.

Krok mistrza uczyniony wzgldem króla Polski, lea
moe i cokolwiek po za planem intrygi Zygmunta, wyzys-

kujcego kad sposobno, by poróni Witolda z Jagie.
Listy jego z tego czasu przepenione s tak przesadnemi

grzecznociami, e za jeden a mianowicie królowej Barbary

uczu si Witold obraonym, a królowa jeszcze milej, jeszcze

grzeczniej przepraszaa ksicia, znowu go preponowaa w na-

gówku listowym i w znak szczególnej mioci przesyaa

mu piercie o rzadkim szmaragdzie^^).
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Zygmunta Rotba, specyalnego posa pomidzy nim

a Witoldem^ przetrzymywa król Zygmnnt jak najduej,

spodziewajc si, e lada chwila Witold stanowczo owiad-

czy Jagielle, i przyjmie koron, jemu bowiem mia zamiar

poruczy wan misy dostawienia teje korony do Litwy.

Wypadao tedy usprawiedliwi siq przed Witoldem z prze-

trzymania Rotha, a chytry Zygmunt korzysta rad z kadej

sposobnoci, by utrzyma zranion ambiey ksicia w usta-

wicznem napreniu. Ksia Olenicki, biskup Wrocawski,

otrzyma by jaki grony list od Jagiey, Zygmunt odsya

kopi do Witolda, z uwag , e atwowierny król lada plotce

daje wiar. Pod sam koniec Sierpnia dowiaduje si, e Pu-

chaa wraz z kilkoma ksitami Szlskimi powróci do Odry,

e zrabowa ca okolic okoo zamku, e potem pody
dla poczenia si z Prokopem wodzem Tabory tów, zosta-

wiwszy w Odrze zaog pod dowództwem Korybuta. Zy-

gmunt nie omieszka donie o tem Witoldowi i uprasza,

aby nakoni króla do odwoania Puchay ^^). Z poudnia

znowu przychodziy wieci, e wojewoda Modawski blokuje

ujcia Dunaju, skutkiem czego okrty, zmierzajce do rzeki,

musz powraca do Kilii, jeden za z okrtów nawet za-

ton skutkiem niewiadomoci o blokadzie. Zygmunt znowu

uprasza ksicia o wpynicie na króla, aeby zakaza woje-

wodzie wprowadza takie nowoci. Zygmuntowi doniesiono,

e rycerz polski Wierusz rabuje kupców wrocawskich, e
wyrzdza im niezliczone szkody, e król powinienby swego

poddanego srogo za t swawol ukara, nakaza mu zwrot

zrabowanych dóbr, wrzuci do ciemnicy, aby takim i tym

podobnym nieprawociom zapobiedz. Liczne te skargi, do-

wodzce bez wszelkich komentarzy dyskredytu uchwa uc-
kich, mogy i najobojtniejszego ubó do ywego, có do-

piero ambitnego ksicia, do którego byy adresowane.

Przyby wreszcie do Zygmunta Lutek sekretarz Witolda.

Byo to w pierwszych dniach Wrzenia, na tydzie przed

owym znanym ju nam zjazdem senatorów polskich w San-

domierzu. Lutek zrcznie si wywiza z poleconego zadania,
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owiadczajc niby od siebie, o posuchy dochodz ksicia,

jako król Jagieo z Krzyakami mia si zupenie pogodzi

o granice okoo Drezdenka, e komtur toruski mia z kró-

lem ukady tajemne i e w. ksi nie wie o co si^ wa-
ciwie ukadano. Na osobnoci zda Lutek spraw Zygmun-

towi z guchych posuchów i oszczerstw, podzielajc ich

prawdziwo i nie tajc gboko ze swej strony odczutego

uczucia podejrzliwoci a nawet zdrady ze strony zakonu.

Dodawa, e w. ksi bardzo si dziwi, i ukady toczono

bez jego wiedzy.

Kto inny zaskoczony tak wieci, byby moe i nie-

wiedzia co w danym wypadku naleaoby uczyni. Zygmunt

przeciwnie z flegm przekonywa posa, „e chocia do tej

chwili niczego nie wie o ukadach, jest mocno przekona-

nym, i o cokolwiek traktowano, to nie byo w tem zdrady

gdy tak on jak i w. ksi nie powinni ani na chwil po-

sdza o ni mistrza ^3)." Postanowi zreszt oczekiwa wy-

janienia od Krzyaków. Nie dugo oczekiwa. Nazajutrz,

dnia 3 Wrzenia rankiem, przyby posaniec w. mistrza

z listem adresowanym do Redewicza, o którym wyej wspo-

mniano. Kopi tego listu kae sporzdzi Zygmunt dla uytku

"Witolda, dodajc ze swej strony, i z niej atwo moe wy-

cign wniosek o misyi, w jakiej waciwie wysano z Mal-

borga komtura do króla Jagiey, i e Krzyacy na aden
sposób i pod adnym warunkiem nie odstpi od ksicia,

e wic i Witold nie powinien mie adnych wtpliwoci

co do ich charakteru , lecz tak lepo im ufa, jak to król

Zygmunt czyni. Nadto — jakby nawiasem wspomina król

Zygmunt — donosi mistrz w zaczonym licie, i posowie

wasi stanowczo orzekli królowi, e wasza br. zamierza ko-

ron przyj. A gdy i Lutek podobn zda nam relacy^

rozweselio si nad miar serce nasze. Pokadam w Bogu

nadziej, e wasza br. ju to dla chway Najwyszego i wa-

snej sawy, honoru waszego i krajów waszych, nie omieszka

tego uczyni, dla czyich tam podmówie i przekonywa. *
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Aby si nie wydawao Witoldowie e jego korona tak

wielce ciy Zygmuntowi na sercu , koczy on list wiado-

mociami o husytach a wic o owym sejmie w Pradze, który

si odby 15 Sierpnia i na niczem skoczy, gdy stron,

nictwa husyckie rozeszy siq w niezgodzie. Sierotki bior

si do ora, Prokop zosta w Pradze a Meinhard z Neuhaus

spieszy do w poselstwie. Mam przeto jakowe nadzieje,

koczy list Zygmunt.

Istotnie mpgt mie Zygmunt pewne nadzieje i to pod

kadym wzgldem a gównie z tego^ i przez intryg zwi-

za race królowi Jagielle. eby atoli mistrz mu w czem nie

pobródzi i nieopatrznym jakim czynem nie popsu szyków,

uzna Zygmunt za konieczne zainterpelowa go w sprawie

owych ukadów. W tym celu zada od mistrza szczegóo-

wego sprawozdania na czem waciwie ukady stany i jak
pobudk kierowa si, rozpoczynajc traktaty bez wiedzy

Witolda. List pisany do Redewicza nie zaspakaja cieka-

woci Zygmunta. Dalej zada objanie co do tajnej roz-

mowy komtura z królem, gdy z tego powodu rozchodz si

rozmaite ze i szkodliwe dla sprawy pogoski, jako te co

do owej wieci, wedug której mistrz mia przyobieca

królowi opiek nad królewiczami. Dajc zna, i usprawie-

dliwi zakon w obec Witolda , upomnia mistrza ^ aby si

wnet oczyci w obec ksicia z wszelkich moliwych zarzu-

tów. Polecajc jeszcze raz, aby mu najszczegóowiej zda

spraw o wszystkiem, dodawa: „gdyby opuci Witolda

byoby mi bardzo przykro i musiabym to sobie wielce

wzi do serca." W kocu oznajmia mistrzowi, i wysa
do w. ksicia kanclerza hrabiego Cylejskiego w tajnej spra-

tvie, o której tak Witold jak i kanclerz uwiadomi w. mi-

strza ^^). Kanclerzem owym by austryacki rycerz Leonhard.

Jakie za wióz tajemnice obaczemy wkrótce. Teraz udamy

si z posami polskimi Olenickim i Tarnowskim do Litwy,

gdzie ókniejcy li smutn wróy jesie, tern smutniejsz,

e w. ksi wród bólów nie znajduje ulgi, wród ciepie

bolesnych doznaje zawodów i to od tych, na których pomoc

Ostatnie lata Witoda. 16
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liczy, od których spodziewa si jeli nie ratunku to wspó-
uczucia i ludzkoci.

Dwa poselstwa spiesz równoczenie do Litwy; polskie

majce ofiarowa ksiciu polsk koron — Zygmuntowe
z tajemniczym smokiem, aby go wcign w towarzystwo,

którego godem by tryumfujcy nad padalcem krzy wiaty,

aby go odci tem na zawsze od zego brata. Zanim one

przybd uwija siq mistrz zakonu, wysya posów do

ksiqcia, usprawiedliwia siq, skary si na swe pooenie,

uniewinnia konieczno korzystania, mataczy, intryguje,

Ksie, jak niedowierzaa tak niedowierza, chocia

znacznie osaby jego podejrzenia. Dziki zabiegom komtu-

rów z Christburga i Brandeburga, Witold rad nie rad zezwo -

Iii na dalsze traktaty krzyaków z Jagie bez wspódzia

ania ze swej strony^ domaga si tylko, aby przy doku-

mencie ugody zawieszon bya i jego piecz. Có bowiem

szkodzi mu mogo, mówi komturowie^ jeeli zakon wytar-

guje od Jagiey co sobie yczy — mistrz zapewni ksiciu

warunek co do pieczci. W obawie o cakowite odosobnie-

nie Litwy, stara si Witold pozyska zaufanie mistrza tem

zezwoleniem, przyobiecuje mu nawet donie z czem odprawi

posów polskich, których si okoo pierwszej poowy wrze-

nia spodziewa „aby mistrz wiedzia jak si ma zastosowa

przy swych traktatach z królem Jagie." Gdy atoli okoo
20 wrzenia doszy go wiadomoci z Polski, e posowie

dopiero okoo w. Michaa przybd do Litwy^ zwaywszy,
e w tym czasie, albo wkrótce potem mieli si zjecha pe-

nomocnicy króla i w. mistrza, napisa do ostatniego „i
trudno byoby uwiadomi mistrza o odpowiedzi, któr da

posom polskim. Jednakowo — dodawa z pewnem zaufa-

niem — przygotowujcie si, aby sprawy wasze z Polsk^
postpoway bez przeszkody, a ja nie omieszkam was uwia

domi o odprawie posów. Przyjd listy nasze w sam czas
]— dobrze; nie przyjd — równie dobrze; wierz bowiem

mocno, i nie zakoczycie inaczej sprawy z królem polskim 3

1

1
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jak tylko w ten sposób, jak siq o to uoylimy z waszymi

posami ^^).

I w sprawie przedoonego Zygmuntowi oskarenia

pisa Witold nadzwyczaj ostronie w te sowa: Opowiada

nam Lutek, i gdy go król Zygmunt zapyta, jak stoj

sprawy pomidzy królem Polskim, nami a zakonem, on od

siebie a nie z naszego rozkazu opowiedzia królowi o owych
traktatach królewskich z komturem toruskim. Donosz wam
o tem, abycie nie powzili jakiego podejrzenia do nas,

gdyby do was król Zygmunt o tem napisa. Stao si to

bowiem bez wiedzy i woli naszej, gdy my w obec wszyst-

kich owiadczamy, e yjemy z zakonem w przyjani i mi-

oci. Poniewa za Lutek to mówi, musi za pokut ten oto

list pisa. Witod umia apelowa do honoru Krzyaków
i widocznie zna ich o nim pojcia.

Jakby za czasów najlepszej z zakonem przyjani, do-

nosi mistrzowi o pomylnych wieciach z Litwy a mianowi-

cie, i przyjmowa niedawno poselstwo od hana Mehmeta,

donoszce mu o podbiciu carstwa Tatarskiego i o opano-

waniu Zotej Ordy. Przysya mistrzowi ca pak listów

Zygmunta w kopiach, wymawiajc si, e radby je posa
w oryginaach, ale zatrzymywa je do uytku w obec posów
polskich, których siq lada dzie spodziewa. Z otwartoci

bez granic spowiada si Witod, jakby i dawniej, z bólu,

jakiego doznaje, przekonywujc si o nieszczeroci królew-

skiej. On stara si tem podbi nieszczero mistrza, przyku

go do siebie i nie trudno dojrze starannie ukrywanej obawy,

e zakon mógby si pojedna z królem Jagie, a naten-

czas on pozostaby w odosobnieniu, upokorzenie tem gbsze
a stanowisko jego byoby wtedy nie do rozwizania trudne i

przykre. Do tego nie dopuszcz, postanawia Witod, i zwraca

uwag wtajemniczonego w bole sw mistrza na cedu
króla Zygmunta zawierajc legacy Nespora. Ten Nespor,

jak sobie przypominamy, uprasza Zygmunta sekretnie ze

strony króla Jagiey by nie koronowa ksicia. Król Ja.

gieo dzi si jeszcze usprawiedliwia, — dodaje ksi —
16*
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e podkanclerzy z wasnej inicjatywy i bez rozkazu kró-

lewskiego napisa instrukcj dla posa. Obecnie moesz si
przekona mistrzu w czem jest prawda. Nadto naley pod-

kanclerzy do najwyszej rady królowskiej, gdyby byt inaczej

zrobi anieli mu to nakazano, dla czegó dotychczas nie

zosta ukarany? A e król sam nakaza Nesporowi t lega-

cy powtórzy, dowodzi zaczona cedua. Z powodu tej

haby, która mnie ponownie spotyka, mniemam, e bardzo

atwo by moC; i z posami polskimi, których si lada

dzie spodziewam nie dojd do adu. Byoby tedy stosownem,

aebycie i wy przy majcym nastpi zjedzie z penomo-

cnikami polskimi trwali przy tem uporczywie, jakemy si
o to ugodzili z waszymi posami, a mianowicie aby przy

nowym dokumencie pokoju zawieszone byy nasze i naszych

bojarów pieczcie ^^).

Jakkolwiek tre tego listu dowodzi pewnych wtpli-

woci i nieszczerego gruntu serca, to z drugiej strony prze-

konywa nas, e silny umys i elazna wola, która usiuje

upi podejrzenia, nie zdolne s jednakowo zatai gwato-

wnego uczucia zemsty, jak wrza Witod do sprawców

swej haby. Dowodzi tego may lecz wcale wany dopisek

do tego listu datowanego z Grodna dnia 23 Wrzenia. Oto

co w nim mówi ksi: „Wspomniaem w licie o podkanc-

lerzym, e naley do najwyszej rady królewskiej. Jest

on obecnym przy wszystkich sprawach wikszej wagi i ma
by obecnym na zjedzie waszych penomocników z polskimi.

Sdzibym, e byoby stosownem, abycie rozkazali orzec

owemu doktorowi od siebie jako jestecie naszym dobrym

przyjacielem" *^). Oto do jak drobiazgowej zemsty moe
doprowadzi rozbolaa ambicya nawet takiego ma jakim

by Witod. Ze wzgldu na t uwag, która si wkrótce

powtórzy przy innej sposobnoci, moemy usprawiedliwi

poniekd ostry sd Dugosza o owej nienasyconej dzy
korony, którym potpia Witolda, cliocia nie moemy si
do nadziwowa, e ten wielki dziej opis nie zna lub raczej

nie chce zna wpywajcego na zmniejszenie winy tego faktu,

I
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e ksiciem kierowaa rozbolaa i rozraniona ambicya —
e nie chce zna stokro wikszej winy dygnitarzy kance-

laryi polskiej, e sawi nawet ich jako obroców ojczyzny

!

Olenicki i Tarnowski stanli na w. Micha w Gro-

dnie. Jeeli mamy da wiarq relacyi Dugosza, e Witod
za porednictwem usunego swego stronnictwa w Polsce

wiedzia ju naprzód z jakiemi propozycyami jad posowie,

to nie zdziwi nas, jeeli dodamy, e postanowi odrzuci owe
przedoenia. Witod by przedewszystkiem szlachetnym co

mu niepozwalao pozbawia brata korony. Czy zreszt przez

przyjcie jej byby zaspokoi sw ambicya, czy te raczej

potwierdzi oszczercze domysy, i on nienasycon paadz
królowania? Ale ju ofiarowanie samo przez si, to gbokie
upokorzenie króla i senatu polskiego, powinno byo wpyn
agodzco na ostateczne i niepowrotne postanowienie Witolda.

Majc opowiedzie odpraw posów polskich, jak j
czytamy w Dugoszu, wypada nam zaznaczy, e instrukcya,

któr z sob przywozili, kwalifikowaa si(^ zanadto moe do

krasomóstwa, w treci za bya zbyt jaow, aeby Witod
móg uzna przedoenia posów za dostateczn skruch
i zadouczynienie ze strony króla. Gdy atoli posom pole-

cono, aby ksicia pragncego królewskiej godnoci nowym
rodzajem namowy usiowali odwie od zamiaru a pokornem

i penem mioci przedstawieniem warunków pojednali go

Ti królem i królewstwem, to przyzna naley, e czynili oni

wedug monoci, aby si jak najlepiej wywiza z trudnego

zadania. Biskup krakowski, szanowany przez Witolda m,
mia tu a nadto sposobnoci do okazania swego kraso-

mówczego talentu, z którego mia wielce syn.
Gdy atoli biskup Zbigniew w oratorskim zapale pocz

mówi Witoldowi o jego zbyt gorcem pragnieniu korony,

o deniu do tego zaszczytu na wszelkie sposoby, gdy mu
pocz wyrzuca, e nalega w tej sprawie na zdradzieckiego

króla Zygmunta, aby mu przysa koron, a zachwala zba-

wienn i roztropn rad króla Jagiey, który ze wzgldu
aby ksi nie potarga zwizków wzajemnej mioci, ofia-
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ruje mu wasn koron — w obec tych i tym podobnych

argumentów nie móg si wielce zbudowa Witold. On da
od króla skruchy za win, zadouczynienia za obraz i wy-

rzdzone krzywdy, a posowie królewscy wymawiaj mu
niesprawiedliw dz królowania. On chcia usysze uspra-

wiedliwienie od króla, który przez sw polityk wyrzdza
krzywd Zygmuntowi, amic dawno traktaty, — posowie

czyni zarzut Zygmuntowi, e pragnie potarga zwizki unii

pomidzy Polsk i Litw.

A wiec, aby nie dopuci do rozerwania zwizków
unii^ ustpuje król Witodowi korony i stolicy! Prawda —
dodaj posowie — ze wzgldu, e król ju stary, niezdolny

do panowania, Witold za silniejszy i czerstwiejszy a Polacy

nie wtpi, e bdzie lepiej sprawowa rzdy tak w kró-

lewstwie jako i w ksistwie anieli Jagieo, anieli król

wasny, który przez pó prawie wieku siedzia na stolicy

Piastów i dwign królewstwo do znaczenia jednego z naj-

znakomitszych pastw Europy ! Czy, gdyhy Witold chocia

pomyla o tej koronie^ nie aprobowaby tern samem podej-

rze^ które na niesusznie spaday?

Nie wtpimy, e posowie starali si pochlebstwem uj
ksicia, e usiowali podbi i wzruszy go propozycy,

o której skutkach tak byli pewni, e jak im to nakazano^

zagrozili zemst królewsk Witodowi, gdyby wzgardziwszy

radami jego nie chcia odstpi od swego zamiaru. Ksia
wysucha cierpliwie filipiki i wcale si nie dziwimy, e nie

wywara na nim naleytego wraenia^ chocia nie wierzymy

Dugoszowi^ e powodem do tego bya niepomierna dza
korony, chocia krok obecny Jagiey z ca otwartoci

i szczeroci w stosowniejszej porze uczyniony, jak n. p.

wnet po owym zjedzie uckim, byby nieodzownie zako-

czy spraw koronacyjn. Obecnie za — w odpowiedzi

kaza ksi nasamprzód odczyta posom owe listy Zy-

gmunta^ wykazujce jak dotkliwie obraa go król Jagieo^

udowadniajce cigego stosunku Polaków z husytami, po-

rwania wzów wspólnych traktatów ze strony króla Pol-
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skiego. Okaza i ow cedulq, w której yczliwy mu król

Jagieo habi go przed królem Zygmuntem i z najwiksz uie-

szczeroci dziaa w obec ksicia
; sowem stwierdza i udowa-

dnia cay szereg win królewskich, na które król nawet nie

odpowiada, a które s powodem, e ksi widzi siq zmu-

szonym przyj ofiarowan mu przez króla Zygmunta koron.

Na koronacy tq otrzyma Witod od króla zezwolenie, które

król cofn wtedy, gdy ksi ani myla o koronacyi.

Obecnie ksi nie moe si cofa bez naraenia siq na

wstyd i hab, zamiar bowiem by ju powszechnie rozgo-

szony. Co si tyczy ofiarowanej mu korony polskiej, odpar

ksi : e gdyby j przyj, wszyscy mogliby mu wyrzuca
niewczesn dum, e dla osignicia królewskiej godnoci,

z krzywd brata, zdar mu niemal z gowy koron^ aby ni
wasne skronie przyozdobi ^^).

Pooenie posów nie mogo by przyjemnem skutkiem

tej odpowiedzi. Nie wtajemniczeni w intryg, której si za-

pewne domylali, nie posiadali oni monoci dania ksiciu

zadawalniajcych objanie na silne zarzuty, uczynione kró-

lowi. Skutkiem tego musiao nastpi odoenie stanowczej

odpowiedzi i ju z tego li wzgldu mona si byo spodzie-

wa, e sprawa pójdzie w odwlok^ na jaki zjazd w przy-

szoci.

Pobyt atoli posów w poród murów Grodna, nastrcza

badaczowi sposobno do poznania ciekawego i wiele mó-

wicego rysu charakteru Witolda, aeby go zby mil-

czeniem. Nie uderza nas bowiem, gdy znany z gocinnoci

ksi przez pi dni podejmuje posów w Grodnie, nie

moe atoli nie zastanowi, gdy si dowiadujemy, e ksi
poznawszy w Olenickim nieubaganego przeciwnika koro-

nacyi, wywar na nim pewien rodzaj, znanej nam ju z in-

nego przykadu zemsty, który Dugosz obelg nazywa. Oto

Witold, wedug relacyi naszego historyka, mia obdarowa
koleg ksidza biskupa, którym by Tarnowski, 100 grzy-

wnami w srebrze i to nie w celu przymilenia si posowi,

jak raczej dla tego, aby okaza zo i wzgard dla biskupa.
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Przypominamy w tóm miejscu, e równoczenie mieli po-

sowie zakonni owiadczy podkanclerzemu^ i mistrz zakonu

yje w przyjani z Witoldem. Czy atoli idc za Dugoszem,

mamy poczyta za zasug biskupowi, gdy on zniós tq

obelg z umiechem i obojtnoci — to wielkie pytanie?

W kadym wypadku przykad, jaki obecnie widzia na

osobie ksicia, którego uwaa jako namitnie podliwego
koromj^ nie zbudowa wcale Olenickiego, gdy i jego stalowy

charakter los zmienny a dziwny wystawia na podobn
prób, gdy na dz kardynalskiego kapelusza. Dziwna ironia

losu! Obaj besprzecznie wielcy mowie w jednakowem,

a moe tylko podobnem pooeniu, pod jednym wzgldem
uraonej ambicyi. Pikny temat do porówna, któreby mogy
wypa na niekorzy stalowego hartu duszy^ i jeden dowód
wicej, e wspóczesna historya nie jest mistrzyni ycia

dla wspóczesnych mów historycznych.

Odmowna odpowied Witolda nie wywarhi na posach

tak zego wraenia, jak solidaryzowanie si ksicia z Zy-

gmuntem, oni go bowiem uwaali za sprawc zego a Witold

uporczywie broni od zarzutów niepopartych dowodami. Co

gorsza, Witold, który jak wspomniano, mia mnóstwo do-

wodów celem wykazania nieszczeroci w postpowaniu Ja-

giey w obec Zygmunta^ owiadczy posom, i jest ou r-

kojemc traktatu z 1423 roku, i e z tego powodu interesa

jego i Zygmunta s nierozczne. Dlaczego te upiera si

przy tern, aby Jagieo szczerze i zupenie pogodzi si

z Zygmuntem. W tj^m celu zgodzi sie ksi z postami na

zjazd z królem w Hrubieszowie na granicy Litewskiej *^).

Tak król jako i ksi mieli stan na terminie wraz z se-

natorami obu narodów. Oznaczono go na tydzie po w.
Marcinie. Obustronne krzywdy i zaalenia, tak ze strony

Witolda^ jakote i Zygmunta, mieli senatorowie przedysku-

towa, rozway i jeeliby si udao, dobrze zakoczy.

Byo to dla Witolda ostatni nadziej, e w ten spo-

sób i sprawa jego koronacyi zaatwi si bez sromoty, której

ciar dostatecznie odczuwa. Posowie przeciwnie, jeszcze



— 249 —

bardziej utwierdzali siq w mniemaniu, e Witold dziaa

w zmowie z Zygmuntem^ i e wzgldem króla Jagiey by
prostym niewdziczulkiem.

Chaotyczno ich mniema jeszcze bardziej si zwik-

szya^ gdy ksi rónymi sposoby nakania ich, aby król

zezwolenie swe powtórzy byo to na odchodnem u posów

w Wokowysku. Tu bowiem ksi jeszcze raz powtó-

rzy sw odpowied, odmawiajc przyjcia polskiej korony

i owiadczajc, e nie bdzie nalega na króla Zygmunta

o przysanie korony, lecz jeeli mu j przyle, przyjcia jej

nie dmówi. Poczem prosi posów, aby król Jagieo do

przeznaczonej mu godnoci nie tamowa drogi albo prrze-

baczy mogc go spotka z jego strony obraz, gdyby

stawi przeszkody w osigniciu korony. Zapewnia przytem,

e cze i saw króla mia zawsze na wzgldzie i e nie

myla o zawichrzeniu wojn królestwa polskiego, ale owszem

pragn wszelkie od niego oddali burze, iunemi sowy, e
koronacy nie uwaa w duchu oddzielenia Litwy.

w Wokowysku psowie polscy byli wiadkami je-

szcze jednej sceny, na któr nie bez wraenia patrzali. Oto

w tem miejscu przyj Witold posa Zygmuntowego Leon-

harda, który wióz mu w darze order „smoka," godo to-

warzystwa zaoonego przez Karola IV, a opisanego pewnemi

cisemi ustawami. Gow towarzystwa by król Rzymski

a ustawy zobowizyway kadego waciciela ozdobionego

„smokiem" nieopuszcza dawcy tak wszczciu jakote nie-

szczciu, co te król obowizywa siq czyni wzgldem
czonków towarzystwa. Zachowanie ustaw winni byli czon-

kowie stwierdzi przysig. Dekoracya smoka, majcego
krzy na swym grzbiecie, oznaczaa zo zwycion przez

Krzy wiaty, 20) i t to dorczono Witoldowi w obecnoci

posów polskich z zaproszeniem ksicia do zacnego zwizku:

Poniewa poselstwo miao si orby tajnie a Witold uro-

czycie przyj posa i publicznie kaza wygosi tre in^

strukcyi, unikn temsamem wielu oszczerstw, jakichby na

ten temat nieomieszkali byli rozsiewa tajemni intryganci



— 250 —

Zygmuntowj kabay. Ksice przyj dar Zygmunta w taki

sposób, e adn miar niemóg tem zadowolni szczodro-

bliwego dawcy. Odrzek bowiem: „e nie przyjmuje daru za

zobowizanie si do braterstwa i zwizku, lecz tylko za

upominek i zaszczyt osobisty, aby nie zdawa siq niweczy
przysig wykonanj królowi Jagielle inn przysig".

Leonhard nieda siq zbi z toru sw odpowiedzi

i rozumiejc, e Witold przyjmuje dar Zygmunta, wyrzek
w obecnoci posów polskich, i zjazd przyszy penomoc-

ników Zygmunta i Jagiey nie mógby siq odby bez wspó-
udziau postów w. ksicia. Oczywista, e owiadczenie to

poprzednio by zakomunikowa królowi Jagielle w przejedzie

przez Polsk, czem nie pomau móg zaambarasowa króla

i kancelary ^^). Zygmunt umia korzysta z rozbolaej am-

bicyi ksicia i jakby przewidywa, e ksi wzywajc
króla Jagie do uczynienia z nim zgody, wyrzecze w obec

posów polskich, „i interesa ksice s nierozczonymi

ze sprawami króla Zygmunta". W obec tego orzeczenia,

niepotrzeba byo i smoka, aby sprawa wydaa si w Polsce

bardzo podejrzan, szczególniej gdy tam patrzano przez

szka Szafraców.

Tak bya odprawa poselstw dwu monarchów, pragn-
cego zgody Jagiey i przeszkadzajcego teje Zygmunta.

VI.

Sytuacya Witolda. — Szowinizm kancelaryi. — Zjazd w Nie-

szawie. — Zjazd w Szramowicach. — Zudne nadzieje przed zja-

zdem w Krynkach. — Misya donosiciela. — Gorycz Witolda

w odezwach do Jagiey. — Polityka w obec Eussdorfa. — Zy-

gmunt i husyci. — Upokorzenie jego z powodu bulli admonicyjnej.

rodki przeciwdziaania.— Zjazd w Jedlnie.

Trzy zjazdy miay nastpi pod koniec nieszczsnego

dla Witolda roku (1429) przedostatniego w jego yciu, aby

naprawi to, czego jeden osawiony zjazd w ucku nie do-

I
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prowadzi do skutku. Pierwszy, penomocników polskich

z krzyackimi mia tu po opowiedzianych wypadkach od-

by si w pocztkach padziernika. Miejsce zjazdu Nieszawa.

Drugi na granicy wigierskiej penomocników polskich z Zy-

gmuntem na w. Marcin. Trzeci nareszcie w krotce po dru-

gim, w poowie Grudnia, zjazd Jagiey i Witolda na gra-

nicach Litwy. Cel wszystkich jednakowy — miaa nim by
zgoda. Pod takimi atoli warunkami, w jakich pozostawali

próbujcy jej, jake moga ona nastpi? Z jednej strony

nieszczero i intryga, z drugiej podejrzliwo i za wola

upór i niecb z obydwu, a wszyscy chc korzysta z czasu,

z okolicznoci.

Król polski pod cakowitym ju wpywem Szafraców

chce izolowa Witoda i w tym celu robi ustpstwa zako-

nowi, aby kiedy w stosownej porze zada ich zwrotu.

Pod Zygmuntem kopie doki w Czechach, na Szlzku,

w Morawie. Zakon myli nibyto na seryo o zgodzie z Polsk,

poktnie zapewnia Witoda, i bez niego niczego nie uczyni.

Co mu znowu nie przeszkadza wskazywa przez poktne

intrygi na konszachty Zygmunta z Witodem. Dwuznaczna

i haniebna jego rola tumaczy si^ bezsilnoci na wewntrz
i na zewntrz — slualstwem na rozkazy Zygmunta; tern

zrczniej oddaje si ndznemu rzemiosu intrygi.

Zygmunt trzyma si otwarcie strony Witoda, którego

podmawia i zachca do koronacyi tak przez listy jakote

i przez Krzyaków. Przeciwko Polsce wre i kipi jego nie-

nawi tern bardziej, e z Czechami niewida koca^ e
Polsk uwaa nie bez susznej przyczyny za najwiksz
moe przeszkod do ukoczenia sprawy, która podkopuje

jego znaczenie w cesarstwie^ u papiea, sowem w oczach

caego wiata.

Witold w kocu stoi na rozdrou. Gniew jego przeszed

ju stadya oburzenia, bólów i zawodów, namitnoci wyki-

piay w óciowych wynurzeniach siq. Dopatrzy sie nawet

nieszczeroci tu i owdzie i nietylko u króla Jagiey. Prawda;

e tej ostatniej przebole nie moe. A chocia moe nieraz
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al go owadn, i da siq porwa niepohamowanemu uczuciu

ranionej ambicyi, z tem wszystkiem jednak postanawia po-

stawi na swojem. Zaprawd mog by u niego chwile,

w których za kad cen, przekupstwa, krwi, szczcia

Litwy, a moe i szlachetnoci, moe i honoru, pragnie zwy-

ciztwa. W chwilach takich nad unij Horodelsk wisi

miecz Damoklesa. Witold chce j ratowa, lecz sam prze-

widzie nie moe tego co si stanie, sam za siebie niemoe

raczy w tej czarnej chwili.

Witold nie wyklucza, on nawet pragnie monoci po-

godzenia si z królem bez rozdziau. Jeszcze teraz óci
przepenione jego serce pragnie zgody i nietylko, aby zado-

wolni do ywego tknit ambicy, ale dla szczcia swego

kraju^ którego ani na chwil nie spuszcza z oka w tem

pelnem grozy pooeniu. Z tych wzgldów pragnie on nie-

dojcia do skutku zamierzonej ugody pomidzy Polsk a za-

konem i przy ugodzie z Zygmuntem chce by sdzi i pore-

dnikiem. Taka zgoda byaby fataln dla klska, osamotniaby

go, a odbierajc mu rol rozjemcy w sporach narodów

a temsamem i mono zadowolenia ambicyi, zdaaby go

na lask lub nieask Jagiey, który go miertelnie urazi.

Dla tego przypomina on ustawicznie mistrzowi, i musi

przyoy sw piecz do dokumentu zgody. Jagieo oka-

zaby tem, e moe si obej bez Litewskiego ksicia, e
w traktatach Polski z zagranic ni potrzebna mu pieczó

ksica, gdy i tak w imieniu Litwy jako jej dziedzic wy-

stpowal król Jagieo. To znaczyoby usankcyonowa se-

paracy — a w niej nie widzia Witod szczcia dla Litwy.

Ksia przymila si zakonowi, lgnie do mistrza, pochlebia

mu, cieszy si i smuci wraz z nim,— wszystko dla tego, by

zakon sam na sam nie ukoczy zgody z królem. Witod
pragnie niedopuci, by by zmuszonym do podniesienia

cinitej rkawicy — zakon moe mu by pomocnym a sta-

nowcze postpowanie ze strony mistrza mogoby zmusi

króla do zadouczynienia. A chocia ksi dopatruje dwój-

znacznoci w stosunkach mistrza do króla i do Litwy, nie
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zwaa na to, nie zrywa z zakonem. Wszake Zygmunt,

którego jest pewnym, jako zwierzchnik zakonu, moe zmusi
mistrza do takiego a nie innego postpowania. Wszake
trudno zabrania zakonowi, aby z nadarzajcej si sposo-

bnoci nie cign zysków. Witod by za dumnym i szla-

chetnym, aby podawa Russdorfowi takie oferty, któreby

mu niechybne zabezpieczyy zwyci^ztwo— za nadto otwartym

i szczerym, aby uudn zakonowi robi nadziej, jak to

czyni Jagieo za wpywem Szafraców.

Dziwna na pozór rzecz, e ten biegy i zrczny polityk

niema ju dzi innej broni na poskromienie Szafraców, jak

tylko same pórodki. Witod móg odczuwa odraz, e
zmuszony jest dziaa przez Krzyaków, ucieka si do

mniej godnych rodków, aby dosign celu. Jeeli jednak

w obecnej chwili bystry jego sd zamiony widzimy mg
rozbolaej ambicyi, sdz, e ustanie nasze zdziwienie, skoro

wemiemy pod wzgld ogólno ludzki charakter^ jego wady
i przywary. Ksia jest w stanie rozgorczkowania, zostaje

on pod wpywem nerwowych wzrusze, które wydadz
z siebie zarodki mierci fizycznej. Có dziwnego, e i pod

duchowym wzgldem istota jego doznaje zbocze, podlega

wpywom cierpie fizycznych. Wszake Zygmunt jest obecnie

najdroszym z jego przyjació, ów Zygmunt, którego przed

laty uwaa i pozna j;ko wroga Litwy. Wic i Krzyacy
musz si dla sta anioami, chocia od pó przeszo wieku

zna ich by plemieniem szatana.

Czy mogo by inaczej ? Niechaj na to odpowiedz
dygnitarze kancelaryi królewskiej, gdy oni jedynie wpy-
waj na postpowanie króla wzgldem Witolda. Znamy ju
logik tych praojców przyszej oligarchii. Dowiemy si
wicej jeszcze szczegóów, zawsze wstrtnych, bolesnych,

ale historycznych. Oto co zrobiono po owym zjedzie sena-

torów w Sandomierzu, prócz wysania posów do Witolda!

Kancelarya wysya jednego z sekretarzy królewskich do

Rzymu, zaklinajc papiea, aby powag sw zabroni koro-

nacyi. Powtarza proby, które poprzednio przedoono przez
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legata apostolskiego Audrzeja, a nadto da wystania dwóch

buli, jednej do Zygmunta z napomnieniem, aby zaniecha

planu koronacyi, „który si wylg w jego gowie za pod-

budzaniem czartowskiem," drugiej do Witolda, aby zanie-

cha ambitnego planu a pamita na przysigi Jagielle wy-

konane. Rzecz najniestosowniejsza, na jak si^ tylko mona
byo zdoby. Najpierw dlatego, e nieznano jeszcze odpo-

wiedzi ksicej, wszake król ofiarowywa mu wasn
koron. Powtóre^ e rozgaszano draliw spraw; dalej, e
habiono Zygmunta, o którym powinno si byo wiedzie,

e tak bullq bqdzie raczej uwaa za podniet do czynu—
wreszcie^ e w zem a falszywem wietle przedstawiano

Witolda, zadawano now ran ambicyi i draniono j naj-

dotkliwiej. Czy udzono si naprawd , e Zygmunt i Wi-

told bd powolni rozkazowi Marcina V? Czy ksi,
pragnc zerwania wzów unii nie móg i bez korony przy-

stpi do dziea?

Niedo na tern. Kancelarya z odpowiedzi Witolda,

danej Olenickiemu w Wokowysku, dowiaduje si, e ksi
tylko na wypadek, jeeliby mu Zygmunt koron posa,

przyjcia jej nie odmówi. Có teraz pocz? Doktorska

i niedoktorska mdro kancelaryjna spostrzega, e teraz

pooenie cokolwiek odmienne, e waciwie wysanie -
danych buli jest zbyteczne a nawet niestosowne. Gdyby

temu tylko zapobiedz byo mona? Niestety sprawa pilna

a bulle musz by z Rzymu wysane. Uradzono wic za-

da wysania innych buli, ze zmian stylizacyi odnonie

do odpowiedzi i zamiarów Witolda. Warto si przypatrzy

tej stylizacyi, aby módz naleycie oceni postpowanie kan-

celaryi królewskiej. Oto tre tego co pisz w bullach wy-

stosowanych do Zygmunta i Witolda:

Skary si król Polski, i niepomny na zawarty z nim

traktat i zaprzysiony na ewangeli, starasz si oderwa
Litw i Ru od Polski, wyama z pod jej wadzy i nowe

utworzy królestwo, zamierzajc w tym celu koronowa
Witolda. Wynikyby ztd srogie wojny, a mybymy musieli,
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rozpatrujc spraw, azali, jak król Jagieo mniema, byyby
przez to pogwacone sojusze Polski z Litw lub nie, odwo-

ywa moe to coby nieprawnie uczyniono. Toby poczone
byo ze zgorszeniem chrzecijastwa, a sawa Twoja ponio-

saby skaz. Papie mniema, e Witold dla swej wysokiej

zacnoci i cnoty, dla znakomitych zasug, jakie wywiadczy
kocioowi, godnym jest korony, lecz pragnie, aby tej go-

dnoci móg dostpi w spokoju, bez zgorszenia^ bez krzywdy

i zatargów z królewskim bratem. Podobnego brzmienia pismo

wysano z Rzymu pod adresem Witoda *).

Kancelarya spucia z bohaterskiego tonu, jak wykazuje

tre powtórnych buli papieskich, skada gównie win na

Zygmunta. Witold jest tu godnym korony, dlatego bo go

za takiego cay wiat uwaa i trudno byoby wymyle
jaki zarzut przeciwko koronie; powtóre, e on obecnie

tylko na wjpadek, gdyby Zygmunt j przysa, miaby j
przyj, a wiec chciano uj go pochlebstwem. Skoro tedy

papie zakazywa jej wysya w delikatnych sowach Zy-

gmuntowi, i gdyby Zygmunt by rozkazowi powolny, oczy-

wista niemiaby Witold sposobnoci do koronacyi. Nie tu

koniec logiki. Król utrzymuje wedug sów bulli, e Zy-

gmunt zamierza przez korouacy oderwa Litw od Pojski,

coby z krzywd teje byo poczone. Po koronacyi Witolda,

musiaby papie rozpoznawa i wglda^ azali przez to przy-

sigi i umowy (t. j. unia Horodelsiia) byy pogwacone lub

nie, ewentualnie — odwoywa to, coby nieprawnie byo
zdziaane. A czemu, pytamy, kancelarya obecnie nie podda

pod sd papieski tej sporhej sprawy? Jeeli Witold sdzi,

e koronacya nie uwacza unii, Jagieo przeciwnie^ czemu
zarzucono ksiciu zamiar separacyjny^ gdy kwestya bya
sporn? Dlaczego strona skarca nie wystpi z argumen-

tami dowodzcymi prawdy, nie podda jej pod sd kuryi^

zamiast oczernia ksicia przed tym, który i bez informacyi

kancelaryjnych sdzi go by godnym korony. Dlaczegó

nie przyzna si Jagieo do nagiej prawdy, nie wyzna, e
on gownie w tej sprawie zawini, e potem wzmaga t
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winq dziesiciokrotnie, i nie baga gowy kocioa, aby Biq

wstawia w tój sprawi u ksicia i pogodzia braci ?

Mniejsza o logiczno lub szowinizm tych nieszczerych

i rafinowanych pism, które z wybitnera pitnem kancelaryi

królewskiej wyebrano u nieobznajomionj ze spraw kury i-

Nas obchodz skutki a przewidzie ich nie trudno.

Wyprzedzilimy poniekd wypadki, gdy bulle dato-

wane, pierwsze pono z Wrzenia, drugie z Listopada tego

fatalnego roku 1429. Zygmunt i Witold otrzymali je ledwie

pod koniec onego, a my zaznaczylimy tern niemoliwo
zgody owych trzech zjazdów, które pomi(^dzy Wrzeniem
a Grudniem bezowocnie nastpi miay. Ilustruj one do-

kadnie polityka Szafraców, którzy steruj obecnie na sw
rkq naw polityki koronnej. O królu niema ju mowy.

Staruszek pochlebia zakonowi, bije zwierzyn na po-

lowaniach i rzadsze okazy osi, jeleni, odsya ze Skawy
w upominku dostojnikom zakonu 2). Chciaby tem dobrze

usposobi mistrza na zjazd Nieszawski, majcy si odby
w Padzierniku. Witold trwoy siq, jakby by niepewnym

zakonu. Musi mie wyrane do tego dane, skoro tak czsto

przypomina Russdorfowi o niewykluczeniu pieczci litewskiej.

Mistrz waha si. Sytuacya napita — zakon mógby z niej

skorzysta, tem bardziej, e Polacy ustpuj i okazuj si
powolnymi jak nigdy przedtem ! Niestety, Russdorf by wy-

konawc woli Zygmunta i musia sucha co mu zwierzchni

pan i opiekun zakonu rozkae. Szalracy ze swej strony

naciskaj; chc mie za cen wielkich ustpstw, jakie robi

jako zwycizcy, przynajmniej rkojmi pewnoci. daj
tedy, aeby miasta pruskie, komturowie, urzdnicy ziemscy

zaprzysigli ,^r)okój wieczny/'' aeby przyoyli do pergaminu

swoje pieczci, sowem, aby byli rkojemcami .prawoci

mistrza zakonu i króla Jagiey. Witold dowiaduje si, e
szanowny komtur Toruski przyobieca takie rkojemstwo

królowi — obawa ksicia i niepokój wzrasta, i przebija

si wymownie w naglcych przypominaniach pod adresem

mistrza. . .

.
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Szafracy rozwinli szerok czynno, poczon ze

stanowczoci. daj przedewszystkiem, eby mistrz we
wasnej osobie stawi si na terminie zjazdu. Sdz susznie^

e to byoby rkojmi szczeroci i trwaoci ugody, e na-

daoby traktatom wagi i znaczenia^ zwaszcza gdy na ten

wypadek i król mia by obecnym. Mistrz zawaha siq gdy

spostrzeg dokd zmierzaj Szafracy. Dopiero na dwa ty-

godnie przed zjazdem owiadcza królowi jakote arcybisku-

powi komtur toruskie e mistrz skutkiem wanych spraw

przyby nie moe. O wybieg nie trudno zakonowi. Oczy-

wista, e i król na zjazd nie przyby; zjechali si tylko

obustronni penomocnicy, aby nawzajem robi sobie wyrzuty

z powodu krzywd i nieszanowania traktatu Melneskiego-

Mistrz sam powinien sie znajdowa na zjedzie, mówi Po-

lacy czynic srogie wymówki penomocnikom zakonnym.

Rozjedaj siq strony nie zaatwiwszy sprawy ; odkadaj

j atoli do osobistego zjazdu mistrza z królem, nie wyzna-

czajc nawet terminu ^).

Skutkiem zjazdu w Nieszawie strony poznay si co-

kolwiek lepiej. Nie mogo uj bacznoci sterników polityki

polskiej, e Krzyacy ich uwodz, e komtur toruski móg
rozmylnie baja i e nie ma co liczy na zakon, ani te
próbowa ugody, chyba eby przy pomocy tego rodka
korzysta z czasu. W kancelaryi królewskiej nastpio roz-

czarowanie
; Szafracy doznali upokorzenia. Nastpuje chwila

namysU; cierania si zda, stronnictw, sowem polityka

zajmuje umysy wieckich i duchownych panów korony.

Jest to chwila wana, która ma zgotowa w niedalekiej

przyszoci czyn o doniosem znaczeniu dla historyi we-

wntrznej Polski. Szafracy maj za sob króla i husytów,

i na tych ostatnich znowu cakowicie si opieraj. Przeci-

wnicy ich w koronie, maj za sob chyba rody swoje —
i niepewne w obecnych stosunkach w Polsce, bardzo nie-

popularne haso Witolda. atwo przewidzie po czyjej stronie

bdzie zwyciztwo.

Ostatnie lata Witoda. 17
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Mistrz pozna, e pooenie jego staje si coraz tru-

dniejszem, e ju gro husyci, a on z po za husyckich

pleców dopatruje Szafraca— biskupa Wocawskiego. Spie-

szy tedy znowu, aby siq listownie pochwali przed Witoldem

ze swj ku niemu wiernoci. Oskara króla o niedotrzymy-

wanie pokoju wiecznego, o sprzyjanie husytom, podnoszcym

na nowo gow i przedstawia rzecz w ten sposób, jakoby

tylko przez wzgld na danie ksicia nie dopuci do zgody

zakonu z królem. Natomiast domaga si przebiegy mistrz

aby ksi, odwzajemniajc siq zakonowi, wzi pod sw
specyaln opiektj sprawy zakonu przy zjedzie panów pol-

skich z litewskimi, lub króla z w. ksiciem, i eby by
rzecznikiem zakonu w obec Polaków.

Moe nie uszy uwagi Witolda sowa pene pochlebstw

i obudy, jakie mu prawi pose mistrza, komtur Bagi; s-
dzi jednakowo mona, i zaciera race na wiadomo, e
Nieszawski zjazd spez na niczem. Jestemy prawie pewni,

e ten, który domaga siq, aeby mistrz wyrazi kaza pod-

kanclerzemu, e yje z ksiciem w przyjani, móg uwaa
upokorzenie jakiego skutkiem zjazdu doznali Szafracy, za

chwilowy odwet, z którego siq móg tymczasowo cieszy.

Ksia udzi sie móg teraz nadziej, e rozjemstwo nad

zawikanemi sprawami dostanie siq w jego race, e upoko-

rzona mio wasna, rozdraniona ambicya, honor na szwank

wystawiony, znajd zadouczynienie. O egoistyczn stao
Zygmunta by Witold pewnym.

Wkrótce nastpi zjazd panów polskich z penomocni-

kami Zygmunta, który teraz dopytywa si króla Jagiey
azali i posowie Witolda bd obecni na zjedzie. Skoro za
otrzyma przeczc odpowied „gdy Polacy sam na sam

bez wspóudziau Witolda chcieli zakoczy z nim spraw,"

zakaza panom wigierskim jecha do Szramowic na umó-

wiony termin. Czy Szafracy zaniedbali donie o tej odpo-

wiedzi królowi, czy taka taktyka bya im na rk, nie wia-

domo — do e król wysa swych penomocników na zjazd

— i e ci panowie dugo oczekiwali na Wgrów. Barono-



- 259 —

wie Wigierscy nie przybyli — a tak drugi zjazd spez na

niczem *). Witold powtórnie móg si ucieszy z klaski Sza-

fraców.

Czy w obec tego trzeci zjazd moe rokowa pomyl-
no? Miaaby kancelarya zezwoli na to, aby si król

korzy przed Witoldem, wyznawa win i prosi o przeba-

czenie? Miaaby dopuci^ aby król zda pod sd ksicia

sprawy Polski z jej wrogami, a wreszcie moe i zezwoli

na korouacy? Szafraucy zanadto wysoko stanli w zam-
conej przez si opinii Polski, aeby mieli zajte stanowisko

opuszcza, zanadto pewni byli zwyciztwa, aeby go si
zrzeka. I gdy za ich przyczyn husyci podnieli na nowo
zwyciski or, podjwszy zbrojne wyprawy, gdy zagroony

postrachami zakon prosi Jagiey, aby na wypadek napaci

ze strony husytów raczy mu pomódz, gdy ksita Szlscy

jedni bagaj ratunku u Zygmunta, który nadaremnie zwo-

ywa reichstag do Wiednia i znowu powtórnie zwouje do

Preszburga, polityka Szafraców odnosi zwycistwo w Pol-

sce. Senatorowie wieccy i duchowni nie mi si jej sprze-

ciwi, nie chcc sobie narazi króla. Wród tych okolicznoci

król mia jecha na Litw, celem porozumienia si z Wi-

toldem. Jakby przygotowujc ostatniego, i nie dozwol na

upokorzenie si króla, wysyaj Szafraucy do list, majcy
go przekona, i wina z powodu nieprzyjcia do skutku

zjazdu w Szramowicach ley po stronie Zygmunta. Napróno

usiuje Witold w ostrym tonie przekona króla, e zjazd nie

móg przyj do skutku, gdy posowie litewscy nie byli

obecni; napróno usprawiedliwia Zygmunta, który najwy-

raniej owiadczy przez usta posa, e tylko pod warun-

kiem gdy i Witold bdzie uczestnikiem zjazdu, obele tako-

wy. Kancelarya na to wszystko bya gucha i wyzyskiwaa

fakta w ten sposób, i coraz wicej skarbiono sobie stron-

ników. Witold widzia to i pojmowa dobrze, e Szafraucy

buduj sw polityk ju tylko na husytach, e powtórz si

zajcia i ukady z wiosny i lata tego roku, e tu ju nie

chodzi o jego koron, ale o supremacy Polski nad Litw
17*
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i e myl ta przechodzi powoli w krew polityków polskich,

skarbic sobie coraz moniejsze stronnictwo.

Moemy si dorozumiewa, e Witolda bolao to do

ywego — tembardziej gdy butni politycy krakowscy, jakby

si^ chepic z tego i groc mu, ukadali do listy w imie-

niu króla z nowinami o zwycistwach husyckich na Szlsku

i uycach. Nie mogc pooy tamy wybuchom namitnego

gniewu, posun on otwarto do tego stopnia, i w odpo-

wiedzi swej wyrzuca królowi szowinizm i hipokryzy.

W licie tym wykazywa Witold, e król nadaremnie wy-

sya swoich baronów do Wigier, gdy zjazd bez jego wspó-

udziau nie móg si odby i pisa dalej: ^)

„Zjazdem w Szramowicach chciae si królu usprawie-

dliwi z rzeczy mniej wanych, a na to co w istocie jest

wielkiej wagi zdajesz sie nie zwaa. Bo gdyby nawet zjazd

by ustanowiony i oznaczony wzajemnymi zapisami, to prze-

cie zdaniem mojem z powodu krzywd i nieprawoci, które

król Zygmunt od Ciebie wycierpia i po dzi dzie cierpi,

susznie nie powinien by przyj do skutku. Wszake Pu-

chaa z towarzyszami wolno wychodzi z waszego królestwa

i krzywdzi poddanych króla Zygmunta ; mordem i poog^
strumieniami krwi i rabunkiem znaczy krwawy pochód,

a wasza kr. mo na to wszystko obojtnie patrzy!... Z no-

woci podajecie nam o obleniu ks. egaskiego przez

husytów, o ich zwycistwach w uycach, tudzie, e here-

tycy w niektórych baronach króla Zygmunta pozyskali

nowych adherentów. Zaiste w gqbi serca ubolewam nad

temi nowociami i smuc siq z powodu ucisku jakiego do-

znaj wyznawcy Chrystusa od heretyków. Ani te wypada

wam weseli siq z tego powodu, aby co podobnego nie

zaszo i w waszem królestwie; tak ju do popucilicie

cugli takim Puchaom, Szafracom i Siostrzecom, i ju
publicznie trzymaj stron heretyków. I teraz to bowiem

wielu Polaków z krakowskiego publicznie przyczyo si

do Puchay przy jego powrocie do Odry; otrzymali ode
od i bez przeszkody wyszli z waszego królestwa, a ci
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którzy przed tern zwykli si^ byli z nim znosi i obecnie

skoro tylko ich wola, bez obawy i przeszkody udaj si^

do niego!... Pisze nam nadto wasza kr. mo, i doszy was

wiadomoci, jako król Rzymski zbiera wojska, machiny obl-

nicze i armaty, lecz w jakim zamiarze — niewiecie. A skoro

wy nie wiecie, my dobrze wiemy, e przygotowuje siq prze-

ciwko heretykom, z zamiarem odebrania im niektórych zam-

ków na Morawie, dokd ju wysa cz wojsk swoich,

jak to siq z zaczonych kopij jego listów moecie przeko-

na.... Sdzicie w kocu, jakoby niewiadomy by nam powód

owych czystych poselstw Siestrzeca do Taborytów, tudzie

posów taboryckich do Szafraców i do waszej kr. moci?

Wiemy nadto dobrze, o czem zapewne i inni wiedzie musz
e nie uczyniby tego, gdyby mu to ze strony waszej kr.

moci byo wzbronionem...."

Taki ton mowy Witolda nie móg przygotowywa zgody

z królem. Ksie otwarcie wyrzuca królowi przewrotno,

wskazuje na indywidua, którym ciska z pogard rkawic,

nie oszczdzajc bynajmniej ani ich charakteru ani wyso-

kiego stanowiska. Pewno e Szafracy na takie wezwanie

nie b^d towarzyszy królowi na zjazd grudniowy, a król

bez radców nie bdzie móg niczego stanowi z Witoldem.

Nadzieje wiqc trzeciego zjazdu s mniej ni zudne. Odby
siq on w Krynkach okoo Grodna a by raczej zwykemi
odwiedzinami króla, który przez pó wieku zwyk by wiata

boego narodzenia przepdza wraz z Witoldem w ojczystej

Litwie. Losy zechciay, e byy one ostatniemi; Witold nie

mia przyszych doczeka. aden z baronów polskich nie

towarzyszy królowi — sam tylko z orszakiem przybywa do

Litwy. Dugosz do charakterystycznie opowiada, e król

tego roku przepdzi witki boego narodzenia wbrew zwy-

czajowi na Busi....

A gdy zdradziecki zakon wraz z Zygmuntem z nie-

pokojem w duszy oczekuj rezultatu zjazdu i gdy kancelarya

wertuje kopie listów Zygmuntowych (które przysa by Wi-

told i odkrywa podejrzane ustpy, sucha Jagieo caej burzy
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wyrzutów, jakimi go obrzuca zbolay lisie. Przywyky do

tego rodzaju wystpów w Polsce^ przygotowany zreszt na

to ostrym tonem listów ksicych i uzbrojony w instrukcye

od Szafraców, nie dozna Jagieo gbokiego wraenia, nie

odczu caego ogromu boleci Witolda. Stary król, nie zdo-

by si w tej chwili na wiar niewiernego Tomasza — tak

dalece zaufa Szafracom, tak gboko umieli oni osadzi

w sercu jego zarodki podejrze i niewiary. Moe i baga
ksicia, aby odstpi od planu koronacyi? Któ to wiedzie

moe, zwaszcza, gdy caa jego podró nie moga by na

rqk uprzywilejowanym dygnitarzom kancelaryi, wbrew któ-

rych woli i podjt bya? Sdziwy i zamany król powieci
ju w duszy los brata, los ojczystej Litwy, cze i ambicy
ksicia na otarzu dynastyi^ któr chcia ugruntowa w Polsce.

Na dniu 29 grudnia, we Czwartek po Boem Naro-

dzeniu, mieli si rozsta bracia bez nadziei zgody. Byo to

w Grodnie. Król pouczony od Szafraców, usiuje zastraszy

ksicia husytami, wynurzajc si przed nim, e husyci do-

magaj si wolnego przejcia przez Polsk, celem napadu

na Prusy lub Litw. — Przyzwól im na to, rzecze Witold

z ironi — niechaj napadn na Litw; bdzie to godnem

waszego kraju i królewskiej korony ! Natenczas król znowu

jak dawniej uprasza ksicia, aby na wypadek, gdyby husyci

zamierzali napa na Polsk, zapewni mu pomoc ze swej

strony. Mona si dorozumie co odpowiedzia na to Witold

i e mia dogodn sposobno do domagania si, aby król

ze swej strony na wypadek napadu husytów na Prusy,

udzieli zakonowi pomocy. Król jak na wszystko znalaz wy-

mówk i na to danie, e odpowie na nie na przyszym zje-

dzie panów rady koronnej. A gdy podobnie i na inne znane

nam dania brzmiaa odpowied króla, nie dziwna, e Wi-

told postanowi nie oglda si na zjazd wiosenny Polaków

i przyj koron skoroby mu j Zygmunt przysa. Rozsta-

nie si króla z ksiciem byo chodne ^).

Nazajutrz w pitek przyby do Grodna jaki rycerz

polski i prosi o natychmiastowe posuchanie u ksicia. By
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nim CioJek z rodziny Stanisawa biskupa Poznaskiego,

faworyta i kreatury Witoda. Cioek owiadczya i objawi

ksiciu, kto pomidzy nim a Jagie sieje ziarno niezgody

i wani. Zaciekawiony ksi da objawienia, przyobiecujc

i rzecz ca jakote imi donosiciela zachowa w tajemnicy,

której jak zarcza Dugosz, nigdy nie dochowywa. Cioek

prawi

:

„Znasz dobrze wasza kr. mo Hanusza Stemberga

powiernika zakonu i Lansego komtura Toruskiego, którego

tak czsto wysya mistrz do króla Jagiey. Otó opowiada

mi Hanusz, e tak on, jakote rzeczony komtur z polecenia

mistrza musieli objawi królowi, jako wasza ks. mo wa-
snemi usty kalae saw i cze królewskich dzieci, wyra-

ajc wtpliwo, azali byyby one prawego oa. Z tej to

przyczyny zamierza król uczyni mistrza opiekunem swych

dzieci i pastwa i proponowa zakonowi zwizek przeciwko

waszej ks. mci '^).

Musiaa uderzy i zastanowi Witoda taka wiadomo.
Jakkolwiek podejrzywa on i zna zakon, lepiej zapewne

anieli ktokolwiek inny, i dawno domyliwa siq prawdy,

czu jednak obecnie potrzeb oparcia sie na nim i nie my-

la z nim zrywa, ani te da do poznania Ciokowi, e ju
przedtem domyliwa si czego podobnego. Udajc przeto obu-

rzenie odrzek Ciokowi, i jego doniesienie jest faszem

i e ksi jest cakowicie przekonany o nieprawdzie tego.

„W. mistrz, wierz w to mocno, nigdyby czego podobnego

nie powiedzia,'' byy sowa Witoda.

Misya Cioka, a monaby wnosi, e bya wykonan
w imieniu caego stronnictwa, niepowioda sie. Co waniej-

sza dla historyi intrygi, e Wito nie przypuszczajc w obec

Cioka, aby mistrz mia co podobnego powiedzie królowi,

naraa sie u tych, którzy o tym sekrecie wiedzieli, na

najrozmaitsze podejrzenia. Znawcy sekretów królewskich,

chccy tyle rzeczy wiedzie o dumnych zamysach i niepo-

hamowanej ambicyi ksicia, mogli go obecnie i o to na

seryo podejrzywa, e oczernia przed mistrzem modych
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Jagiellonów i e w obec tego prawne upewnienie sukcesy!

Jagiellonów staje siq k( niecznoci.

Sowem najgorsze domysy szerzyli w Polsce Szafraucy

ugrupowani w mone stronnictwo, „ta nowa rada," jak ich

pogardliwie nazywa Witod. I jake si szerzy nie miay,

pytamy, skoro sam Witod podawa wrogom stosowny ma-

terya do raku. W kopijach listów Zygmuntowych, które kaza
by sporzdzi królowi jeszcze przed zjazdem w Krynkach,

znajdoway siq ustpy podejrzane, nasuwajce myl kademu
uprzedzonemu zwolennikowi kancelaryi królewskiej, e Wi-

tod by w zmowie z Zygmuntem chociaby go mia nawet

orem poprze przeciwko Jagielle, e da ode korony

i separacyi Litwy. W skutek „gbokiego" zapewne namysu
postanowia kancelarya nakoni króla, aby z tego powodu
zainterpelowa Witolda. Zebraa nadto wiele skarg mieszcz-

cych si^ w do sporej iloci artykuów skierowanych

przeciwko Zygmuntowie z daniem aby je Witod przesa

oskaronemu.

dania takowe nie poparte argumentami, w obec wi-

docznego zamiaru i czynów wiadczcych o chci szkodzenia

Zygmuntowi, zday siq by Witoldowi impertynenckiemi ^).

W istocie byy niemi, skoro pomimo propozycyi zjazdu

z Zygmuntem poktnie i tajnie wspierano najwikszych jego

wrogów husytów, skoro zreszt król nie chcia w ucku ani

sysze o tem_, aby ksi rozstrzyga jego spory z Zygmuntem.

Odpowied przeto Witoda bya wiqcej jak ostr; monaby
twierdzi e bya zuchwa.

„. . . .Artykuów skarg— pisze on do króla ^)— którecie

nam przysali wysuchaem. dacie, abymy je od siebie

przesali królowi Rzymskiemu z wymówkami i skarg. Po-

midzy tymi artykuami jednakowo, adnego nie znalazem

abym na jego podstawie by uprawniony do sdu, e król

Rzymski wykroczy w czem przeciwko zwizkom i zaprzy-

sionym z wami ukadom. Bo gdyby nawet byo w którem

z artykuów co wanego, jak co do rozporzdzenia doty-

czcego kupców i ce gi^anicznych^ jakote w sprawie zam-
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knicia dróg handlowych, rzeczy te powinny by zaago-

dzone przez praatów i panów waszych pastw. To te
wielce zdziwiem siq wraz z obecnymi tu w Przewakach
bojarami, z powodu wyranego dania, abymy ca win
wasz wzili na swe barki, wypisali królowi Zygmuntowi
te impertynenckie artykuy, oskarajc go — was za uspra-

wiedliwiajc. Zechcijcie przypomnie sobie, e przecie

król Zygmunt wrczy nam w ucku wszystkie dokumenta

wzajemnych ugod i zapisów, abymy je przedstawili waszej

kr. mci, a wycie o nich ani sysze ani je widzie chcieli,

ani te kompromisu w race nasze zoy, jakobycie mieli

nas w podejrzeniu. Na jakiej tedy podstawie wypada nam,

jak tego dacie^ obwinia króla Zygmunta a was uniewin-

nia? Jeeli siq wam podoba, uczycie to sami przez po-

sów, których do zamylacie wysa ! Z moim honorem nie

zgadza si pisa do czego podobnego, ju to e nie po-

stpujecie wedug treci naszych wspólnych zapisów, juto

e nie zoylicie kompromisu w nasze race. . . Pisalibymy

wicej na kady artyku szczegóowo, lecz widzc, e sowa
i rady nasze, które wam tak szczodrze wygaszamy, ani

te poprzednie nasze pisma, nietylko do niczego nie do-

prowadziy, lecz nie raczylicie nawet na nie odpowiada,

milczymy i my z naszej strony .... Z kopij listów króla

Zygmunta, któremy wam przed zjazdem jeszcze byli prze-

sali, przekonywujecie si, jako król Zygmunt zasia ziarna

niezgody pomidzy nas, e da odemnie pomocy przeciwko

waszej kr. mci. Posiadamy podzidzie listy Zygmunta,

a w nich nigdy pomocy ornej przeciwko wam nie da,
lecz prosi, abymy stali przy jego sprawiedliwoci i j
rozeznawali. I drugi te list, a mianowicie ustp „abym

przenikliwym wzrokiem baczy w koo siebie i nieda si

obej w mych sprawach, wytómaczono wam wykrtnie,

gdy król Zygmunt ma tu na myli nasz koronacy

i zwraca m uwag, abym si nie da odwie od tako-

wego zaszczytu. I suszna; gdy dobrze wie, i posyacie

posów do Ojca witego i do niego, zniewaajc nas i po-
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niajc, jakobymy niegodnymi byli zaszczytu korony. Dla-

tego to pisze, abym nie da si uwie czyim probom, ani

te pozostawa we wstydzie i habie".

List ten dokadnie charakteryzuje stanowisko Witolda

do króla i zawzajem — po owych trzech zjazdach pod koniec

r. 1429. Jeeli za z drugiej strony, tak szorstkim tonem, jak

gorycz i wyniosoci, otwiera zranione serce ksicia i obja-

wia przykre uczucia, jakiemi przepenione s tajniki zbolaej

duszy i jest zarazem dobitnym dowodem podnoszonej przez

Dugosza szczeroci ksicia — to drugi list, jaki w par dni

do mistrza pisa kaza, dowodzi, e Witod wzgldem za-

konu a nadto by politykiem, aby si da powodowa uczu-

ciom, chociaby i bardzo zbolaego serca. Ksia kae opo-

wiedzie mistrzowi szczegóy rozmowy z królem o ile ona

dotyczy zakonu, zacza dalej odpowied na artykuy, so-

wem wszystko co obchodzi zakon i Zygmunta. Wreszcie

opowiada o owem tajnem poselstwie „znakomitego rycerza

polskiego" nie wymieniajc jego imienia i wyszczególnia

cae doniesienie, które ju z góry uwaa za potwarz rzu-

con na mistrza. To te kilkakrotnie zarcza, i^) „e nie

wierzy doniesieniu, i e pisze o tem mistrzowi tylko z tego

powodu, gdy ma we zwyczaju o wszystkiem do pisa.

W kocu zaklina, aby si nie usprawiedliwia, ani te kiedy

o tem wzmianki czyni, gdy on tej bani nie daje wiary."

Tak pisa Witod do mistrza na dniu I-go Stycznia

1430 roku. Witod by nieszczerym wzgldem Russdorfa^

z którym wie go twarda rzeczywisto i smutne okoli-

cznoci. Udajc nieograniczone zaufanie móg go tylko po-

zyska, gdy przeciwnie szczerym wybuchem gniewu odtr-

ciby go wprost do obozu Szafraców. Nadto udan szcze-

roci i wiar w szlachetno zamiarów mistrza, odciga
tego od Szafraców, nie wzbudza czujnoci i ostronoci

w zakonie i móg atwiej ledzi jego czyny i zapobiega

dalszej a potwornej intrydze faszywej i obudnej witej duszy.

Gdyby by o tem nie doniós mistrzowi, Russdorf i bez tego

dowiedziaby si o zajciu w Grodnie, podwoiby czujno
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a stosunek pomidzy Litw a zakonem byby naprony. Wi-

told sam siebie okamuje, gdy ywi podejrzenia ku Russ-

dorfowi a niemie ici okaza ; dlatego to zakazuje nawet

usprawiedliwia si mistrzowie aby nie wyczytywa z po-

midzy wierszy podoci zakonu i nie utrwala siq tern

samem w podejrzeniach. Zraniona ambicya i polityka, ka
by Witoldowi nieszczerym w obec mistrza, tumi mno-

ce si podejrzenia i chociaby oszukiwa samego siebie..

.

Rosterk pomidzy wadcami Polski a Litwy wpywa
niepomau na wzrost husytyzmu i zwyciztwa kacerskich

Czechów. Zygmunt zamierza przez zamieszki wewntrzne

odci Polsk od Czechów, dotychczas atoli celu nie dopi^

gdy one jeszcze nie zupenie dojrzay, aby mogy sparali-

owa znaczenie i wpyw korony na zewntrz. Przeciwnie,

kancelarya widzc w Zygmuncie nieprzebaganego wroga,

zdawaa si tylko wyczekiwa sposobnoci, aby jak dawniej

wpywa na Czechów i utrwala ich w rokoszu przeciwko

Zygmuntowi. A chocia domysy Zygmunta o podeganiu

husytów przez Szafraców byy uzasadnione, nie mia on

jednakowo namacalnych dowodów, aby temu zapobiedz,

gdy Szafraucy tak skrycie ukadali swe plany, i trudno

je byo podchwyci dla oskarenia Polski w obec wiata

o wspólnictwo z wykltymi przez koció kacerzami. Fakta

wprawdzie wiadczyy o tem, e taki Wierusz, Dobek Pu-

chaa, Piotr Polak; Korybut i inni, wyszedszy zbrojnie

z Polski poczyli si z husytami, e walcz za ich spraw
i e wspieraj ich coraz nowsze hufce Polaków; ale tak

pierwsi jak i drudzy byli to bankruci, non possessionai alias

hoota, nie potrzebowali si przeto obawia gronych ustaw

Wieluskiego edyktu (z 1424 r.) Wzgldem nich chocia

zastosowano dla decorum liter prawa^ pozostaa ona tylko

na papierze. A wic mona ich byo ogosi banitami, infa-

raisami i wykltymi przez koció, có to im szkodzio

!

W obec opinii Europy, w obec kuryi a nawet Zygmunta

Polska bya czyst, jak ni bya wtedy, gdy to niby Witold
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przez zemst ku Zygmuntowi wysya Korybuta do Czechów
z polskiej stolicy Krakown.

Opowiadano wprawdzie w obozie Zygmunta, e Sza-

fracy wspieraj banitów, e wysyaj im do Czech bro
i ywno, lecz sowa same nie starczyy za dowód dla

wiata. Czegó to sobie zreszt nie opowiadano w tym tak

penym w zamieszki czasie o Zygmuncie, skoro tene rospo-

cz ukady z husytami w Preszburgu? Jak sobie przypo-

minamy, sprytni Szafracy ukuli sobie z powodu tych uka-
dów or na Zygmunta, szerzc w Polsce wieci, i król

Rzymski podmawia husytów do napadu na Polsk. Wszake
usprawiedliwiano si przed Witodem niejednokrotnie, i
Polska nietylko e nie pozostaje w zwizku z husytami, ale

obawia sie lada chwil gronego z ich strony napadu. Kon-

ferencye, poselstwa nie kompromitoway Polski, ani te jej

króla, który pod tym wzgldem spuszcza si cakowicie na

Szafraców, o ile do tego dawno ju tak przez kury jako-

te i przez samego Zygmunta otrzymano upowanienie. Po-

zory przeto ratuj Polsk od zarzutów wspólnictwa z here-

tykami, o co ustawicznie oskara j Zygmunt przed wiatem
i przed Witodem: ten od pierwszej chwili domyli si
prawdy, i nie zdoay jej zamgli sprytne wybiegi Szafra-

ców. Bd co bd^ nie mia dowodów w raku aby módz

przekona senatorów sprzyjajcych mu w radzie korony —
a starania jego by odwie króla od stycznoci z heretykami

pozostawiano dyplomatycznie bez odpowiedzi byy one

przeto bezowocne.

Stosunek tedy Zygmunta do husytów by wcale nie do

pozazdroszczenia. By on waciwie w wojnie z nimi (gdy

rozejm skoczy si pod jesie r. 1429) z t tylko rónic^

e gdy husyci ustawicznie niszczyli jego kraje, on nie mia
nawet broni do odparcia wrogów. Reichstag w Wiedniu

nie przyszed do skutku; król zachorowa i zaprosi elekto-

rów do Preszburga, gdzie uchwalono zwoa przyszy reichs-

tag na dzie 19 Marca do Norymberg! ^^). A stao si

to w grudniu 1429 roku, wród warunków nader niepo-
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mylnycb. Husyci bowiem wtargnli ju do Saksonii, do

Minii, potem do Frankonii, niszczc do szczytu te bogate

kraje, trafiajc w samo serce wrogicb sobie Niemców.
Ta zwycizka wyprawa^ jak z jednej strony poczya

na cbwil podzielony na liczne a wrogie sobie stronnictwa

naród czeski, tak z drugiej pogorszya i tak ju fatalne

pooenie Zygmunta. Pogorszy siq tem gównie stosunek

Zygmunta do Ezeszy niemieckiej; kredyt królewski podko-

pali busyci zupenie. Brandeburczyk, wróg Zygmunta a kre-

atura i sojusznik Polski
,
jakby jaki reprezentant pastwa

niemieckiego, zawar z dowódcami zwycieskicb busytów

pokój w Bebeimstein 11 Lutego 1430 roku ^^). Artykuy
tego pokoju, dotkliwie obi-aajce Niemcy, utworzyy pod-

staw do przyszycb kompaktatów z busytami. Byy one

i policzkiem wymierzonym Zygmuntowie o którym nawet

mowy nie byo, a na mocy jednego artykuu ucbwalono

poufn dyskusy z busyckimi doktorami na jesie w No-

rymberdze, dokd to Zygmunt na wiosn zwoywa gowy
swego pastwa! Gdy obaj Prokopowie dnia 21 Lutego od-

bywali tryumfalny wjazd do Pragi, naliczono w Saksonii

i Minii 18 miast i 1400 wsi zniszczonych przez or i po-

og busyck i^). W górnej Frankonii skutki napadu przed-

stawiay jeszcze gorszy obraz zniszczenia. Nie byo ju tam

czego liczy. Frankonia bya pustyni.

Brandeburczyk kopic doki pod Zygmuntem podkopa
i jego wojenn polityk, otwierajc innej ugodowej szerokie

pole. Mona si domyle, jakie wraenie zrobi na Zygmun-

cie pokój w Bebeimstein, gdy i tak Brandeburczyk brudzi

mu w pastwie. Przypomnia sobie Zygmunt w tej cbwili

rady Jagiey i Polaków, e powinien na drodze ukadów
pojedna si z Czechami a widzc plany swe pokrzyowane

przez Brandeburczyka, doziera równoczenie z po za pleców

jego, widmo straszce go ustawicznie, Polskich Szafraców.i*)

I jake mia go nie dojrze? Zaledwie przemina trwoga,

wywoana napadem busytów na Niemcy, podnieli dunane

czoo polscy busyci na Szlsku. Dobek Puchaa zbiera Sie-
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rotki, na czele 10.000 wojska przechodzi Odr i czy si
z Korybutem. W ssiedztwie Polski i jakby pod jj opiek,

staraj siq ci Taboryci usadowi i zajmuj silne stanowiska.

Korybut zajmuje Gliwce, Puchaa Kluczborek. Z nimi czy
si Bolko; Opolski ksi^ wraz z wiel szlachetnymi i^).

Stao si to w Marcu i pierwszej poowie kwietnia 1430 r.

Równoczenie silny oddzia husytów kieruje zwyciski orq
swój na Wgry. Wszdy popoch i trwoga do nieopisania.

Có si dzieje równoczenie w Polsce. Oto gosz tam

Szafracy, e husyci maj napa na Polsk lub na Prusy

i straszc tem mistrza usiuj pokry wsparcia udzielane

husytom na Szlsku. Król kilkakrotnie pisze do Witolda,

proszc o pomoc, tak e tene na chwil waha si i niewie

wierzyli Zygmuntowi, który ustawicznie oskara Polsk
o zwizki z husytami, czy te wierzy Jagielle bagajcemu
o pomoc ^^). Pod wzgldem polityki husyckiej przedstawia

si rok 1430 jako wykoczony ju obraz ze szkicu, który

nakrelono w poprzednim roku. Zygmunt doznaje w czci
dotkliwej kary za winy bezlitociwej intrygi^ co go atoli

nie zniechca^ przeciwnie zapala do zemsty.

Wsparci o husytów zajli Szafracy wzgldem Zy-

gmunta wyzywajce stanowisko, I gdy tene w Preszburgu

egna ksit elektorów, spieszny goniec przybyy z Rzymu
wrczy królowi Jagielle owe wyebrane bulle, których tre
dostatecznie ju znamy. Kancelarya odesaa je adresatom:

Witoldowi i Zygmuntowi. Zygmunt otrzymuje je w chwili

tak upokarzajcej, e przysania nie móg nie uwaa jako

dotkliwego ciosu i szyderczej ironii ze strony Szafraców.

On szydzi sobie z króla straszc go koron, któr zdaa
okazywa Witoldowi, a tu papie wrcz mu jej zakazuje

przysya ksiciu — i to podtenczas gdy husyci wymierzaj
cios w serce Niemieckiego pastwa a trwoga opanowuje

wszystkich jego poddanych. Miotany bezsiln zoci ocze-

kuje jakie wraenie sprawi bulla na Witoldzie. List ksicia,

na który z niecierpliwoci oczekuje, ma doda mu odwagi.

Witold w odpowiedzi na machinacye Szafraców, zada

I
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od Zygmunta przysania korony — i wyznaczenia terminu

na uroczysto koronacyjn.

Z drugiej strony znowu niepodobna dziaa wbrew
zakazowi papiea. Mogoby to jeszcze bardziej osabi jego

wpyw w Niemczech. Papie Marcin w kwestyi husyckiej

polega zawsze tylko na Polsce ; na wypadek sprzeciwienia

si rozkazowi, mógby rozstrzygniecie kwestyi zda na Polsk
a cel odcicia Polski od Czechów mógby by cakowicie

chybiony. Ucieka si przeto Zygmunt do zwykego rodka,

do wybiegów dyplomatycznych. Pisze do ksicia medyola-
skiego, do przyjaznych sobie kardynaów majcych wpyw
na papiea, zarczajc, e jak to by poprzednio listami

Witoda udowodni, sam król Jagieo da powód do podj-

cia myli koronacyi gdy sam na ni zezwoli, e on (Zy-

gmunt) ywi najwiksz przychylno i powolno ku Ojcu

witemu, lecz w tym wypadku musi go przestrzedz, e
przez intrygi Polaków jest le poinformowany. „Nie naleao
— pisze Zygmunt do kuryalistów — pisa Witoldowi tak

surowo i to bez wszelkiej przyczyny. Styl bowiem apostol-

skiego pisma jest mocno nadty i w do zawiym sposobie

pisania i nas samych dotyka ^'). Boga powouj na wiadka
— e przecie nie obyczajem szatana^ który jest ojcem niezgod

i icani ijohódka^ lecz ku chwale Wszechmogcego Pana^ dla

bespieczeustwa i spokoju chrzecijastwa a na postrach nie-

wiernych i pogan, podjem to dzieo koronacyjne. Podj-
em je za zezwoleniem króla Polski i zamierzam dokona
na zo wrogom naszym. Zrobi wpoprzód protestacy, e
ta koronacya nie obrazi w niczem zwizków i unii Polski

z Litw, ani te bdzie gwatem przeciwko niej wymierzo-

nym.... Spodziewam sie e i elektorowie pastwa zapobiegn

obmowom i oszczerstwom Polaków, zapomoc takowych

informacyi^ któreby Ojca witego powstrzymay od wysy-

ania podobnych pism. Co atoli nie przeszkadza Wam (mówi

do ksicia Medyolaskiego) aby wysa natychmiast którego

z sekretarzy twoich do Ojca witego, aby tene na przy-

szo podobnych pism nie wysya, lecz raczej utrwala
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Witoda w zamiarze koronacyjnym, jeli uzna to za stoso-

wne. Wierz bowiem na pewno, e przez tak koronacy
wypyn dla wiata chrzecijaskiego pomylne skutki^ po-

wróci ona mio pomidzy brami — przeciwnie za, gdyby

nie nastpia, powstanie wieczna niezgoda pomidzy nimi,

poczn si gwaty i wojny (jak tego dowodz listy Witoda)

jeeli Ojciec wiaty nie zarzdzi inaczej. „Bd przeto tro-

skliwszym w tej sprawie, jak tego wymaga jej wano.
Jeeli bowiem i na dal niesusznie sromoci bqd Witoda
w obec Ojca witego, wstydzi i ponia ksicia i jeeli

papie zgadza siq bdzie z podegajcymi go Polakami,

porozumienie i zgoda nasza z kury, za Twoim i elektorów

wpywem uskuteczniona, nie mogaby trwa dalej, gdy to

uwaczaoby powadze naszej imperatorskiej. Ponieniem

ksi(^cia wyrzdzonoby i nam obraz, gdy my sprawy jego

poczytujemy za wasne. Mamy nadziej, e Wasza ksi-

ca Mo, ze wzgldu na dobro chrzecijastwa, zapobie-

ysz, aby nie uwaczano powadze naszej i aby uniknito

zgorsze, jakieby z tego powodu wynikn mogy."

Takie i tym podobne a charakterystyczne pisma Zy-

gmunta nie zmieniy pogldu kuryi na ca spraw, a tem

mniej pobudziy j do odwoania buli admonicyjnych. Zy-

gmunt sam nie wierzy, aby móg za porednictwem swych

przyjació uzyska co podobnego w kuryi. Czyni on to aby

przewlec spraw, tem bardziej skompromitowa zawi intryg

hick i uniemoliwi zgod pomidzy brami. Oto co odpo-

wiada Witoldowi na jego stanowcze danie! To e mu
koron wyle i oznacza na ten cel (daleki!) termin 8 Wrze-

nia. Dla czegó jej ksiciu zaraz nie posa? Bo on korony

Witodowej nie bra tak na seryo, jakby to si z listów

jego wydawa mogo. W obec gronej chwili jak mu zgo-

towali Szafracy w obec buli papieskich wypadao ziwleka.

Moe si nadarzy póniej pomylniejsza chwila, w której

bdzie móg si wywi^za z danego sowa.

Kunktatorstwo Zygmunta i t niesz-czero wzgldem
Witoda, potwierdzaj w peni listy jego do ksicia pisane.
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Oskara on w nich Polaków o sprzyjanie husytora, posdza

o tajemne zwizki, dzikuje ksiciu za obron spraw swy cii

w obec Jagiey i rczy, e ksice sprawy le mu na

sercu jakby i wasne. A te wasne sprawy przedstawia

Witoldowi w róanych kolorach, pomimo e w rzeczywistoci

byy jak najopakausze. Pisa wiqc^ e elektorowie przy-

obiecali mu pomocy udzieli, gdy przeciwnie oni wchodzil-

w ukady z husytami; husyci napadli na Wgry i ztupiwszy

je zadali nadto klska spieszcym na pomoc posiliom w-
gierskim — Zygmunt przedstawia doznan klska Witoldów

jako zwyciztwo ; zarcza nawet^ e papie mu bdzie poi

mocnym i e krucyata niechybnie nastpi w tym roku.

Witold atoli nie tak atwo da si komu oszuka i wiedzia

co si wici, e husyci wsparci przez Polsk staj si pa-

nami sytuacyi. To te mogo go uderzy, e Zygmunt tak

póny naznacza termin na koronacy.

Jak z powyszego wnosi mona, stronnictwo Szafra-

ców przygotowuje dnie zwyciztwa nad Witodem. Przy po-

mocy husyckiej polityki zaszachowano Zygmunta i zakon,

salwujc nadto honor Polski, Witolda izolowano. Do podja-

da z nim walki trzeba atoli pewnoci zwyciztwa. Nast-

piono niechybnie wtedy^ skoro król cay naród druyn
szlacheckich, przewodników rodów rycerskich, bdzie mie
za sob. A wic duchowiestwo, monych i szlacht pozy-

ska trzeba, by sparaliowa cakowicie wpyw Witolda na

przychylnych mu radzców korony, by zmusi stronników

Witolda do zoenia broni, innych za przynci ustpstwa

mi. W tym celu zwoa król zjazd duchowiestwa i monych
do Jedlny.

Zjazd Jedleski przejednuje króla z duchowiestwem
i monowadztwem Polski, przez nadanie ustpstw jakich si
napróno domagali przed pici laty. Stronnicy Witolda

musieli umilkn
;
ju nie bd jak dawniej upornie popie-

ra dania ksice, król za niebdzie ju w przyszoci
z atrybucyi swej korony robi tego uytku, aby mia stra-

szy senat i przewódzców rodów, i skoroby przystali na

Ostatnie lata Witoda. 18
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danie Witolda on cofnie przywileje stanu rycerskiego.

Dokument Jedleski z 4 Marca 1430 roku^ o wielkiem zna-

czeniu dla historyi wewntrznej Polskie jest rkojmi tego

przejednania. Cen wielkich ustejpstw, gdy nowym wyo-
mem idei monarchicznej w Polsce^ okupuje Jagieo przy-

rzeczenie duchowiestwa i szlachty
_, e po jego zgonie obior

na króla i dziedzica jednego z synów^ targuje si o winn
mu wierno i posuszestwo poddanych ^^).

Dla nas ma przywilej Jedleski skd ind wielkie zna-

czenie. Pominwszy ju t okoliczno, e na jego mocy
nie jest ju Witold tutorem pastwa i maoletnich królewi-

czów na wypadek mierci Jagiey, jak o to si dawniej

uoono, e nie zwrócono si do Witoda po rad ani po

zezwolenie na uchway, znajdujemy nadto w dokumencie^

tym artykuy, wymierzone wprost przeciwko unii Horode-

skiej. Traktatem tym midzynarodowym zabespieczyli Polacy

jak i Litwini w 1413 r. wolny wybór tak króla jak i wiel-

kiego ksicia za zgod i zezwoleniem drugiego narodu.

W przywileju Jedleskim nietylko e nie przyzwano Litwi-

nów do zgody na uchwa dotyczc nastpstwa modego
Jagielloczyka w Polsce, ale wyznaczono go na pana i dzie-

dzica krajów Litwy i Rusi, które Witold tylko w doywo-
cie dziery, po jego mierci za prawym i dziedzicznym

spadkiem wracaj do potomków króla i korony Polskiej."

Wykluczono przeto prawo elekcyjne, dane Litwinom na mocy
unii Horodelskiej, a stawiono natomiast prawo dziedziczne.

Litw obrabowano z praw przysugujcych jej moc unii

i rosporzdzano ni jakby prowincy podbit, wzy unii

narodów deptano bezecnie nogami. Gdyby przynajmniej

uchwalono prawo dziedziczne w Polsce. Dokument zawiera

same tylko ustpsiwa, same przywileje. Genealogie szlacheckie

otrzymawszy po egzemplarzu przywileju Jedleskiego, mogy
si pochwali przed braci zwyciztwem odniesionem nad

królem i zachci j do obrony Jagiey w spodziewanej

walce z Witoldem. Có bowiem w zamian uzyska król od

obdarzonych przywilejem? Oto uchwalono nieprzepucid
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korony któr mia Zygmunt przysa Witodowi a do ksi-

cia miano W}sa poselstwo z napomnieniem do zgody

z królem i do zaprzestania knowa o korona. Zajto sta-

nawisko silne i wyzywajce.

Szafracy wic dni tryumfu nad Witoldem i jego

polityk. Ich marzenia o znieniu Litwy do podrzdnego

stanowiska prowincyi koronnej zdaj si^ urzeczywistnia.

Zachcone ustpstwami duchowiestwo i monowadztwo
bdzie ju broni zainaugurowanej polityki. Nowi ludzie robi
nowy kierunek polityki rzeczywistoci.

Z tern wszystkiem tak przygotowania do zjazdu w Jedl-

nie jak i majce si^ tam omawia zdania^ jak wreszcie

i zjazd sam grub byy pokryte tajemnic. Wieki rednie

nosz na sobie to szczególne znami, i peno w nich taje-

mnic. Moe te z tego powodu tak ciemnemi s w historyi,

e niepodobna nieraz odsoni przepony nad najyw^otniejsz

kwesty, która be^dc tajemnic^ ukrywa siq w jakim nie-

wydanym a bardzo ciekawym i wanym szpargale pergami-

nowym, oczekujcym swego odkrywcy.

Witold przewidywa e zjazd Jedleski przeciwko nie-

mu gównie bidzie wymierzony. On móg sie domyla, e
Szafracy opanowawszy cakowicie starego króla, ukuj na
or i przygotuj Polsk do walki. Tego atoli nie móg
przewidywa, e pominwszy jego radq i radq litewskiego

senatu zawyrokuj o przyszych losach Litwy i poni j
do stanowiska koronnej prowincyi. Witold liczy na swych

przyjació i zwolenników w Polsce.

Dowodzi tego ten szczegó, e na zjazd Jedleski wy-

sa by zdolnego swego sekretarza Madrzyka, zaopatrzywszy

go w otwarte pisma do praatów i baronów polskich z uspra-

wiedliwieniem zamierzonej koronacyi, któr ju jako nie-

chybnie nastpi majc zapowiedzia. Dugosz znajcy wi-

docznie tre tego pisma ^^), podnosi e Witold uala si
na Jagie i tene oskary go przed papieem i królami

chrzecijaskimi^ jakoby ze szkod jego królewstwa czyni

mia zabiegi o koronacyq, nie pomnc na to, e sam byt

18*
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na ni zezwoli. Znajc ca spraw a nadto tre pisma,

które Witod poprzedniego roku jy wysa do panów ko-

ronnycli, moemy si dorozumiewa o treci i celu obecnego.

Ksie nie ukrywa prawdy a zamierza osabi wpyw Sza-

frauców. Szafracy zwyciyli.

Madrzyk wróci z Jedlny 15 Marca ^") i doniós Wi-

toldowi o zwizku, baronów z królem i o tem^ jako pierwsi

zamierzaj odpowiedzie ksiciu przez osobne poselstwo,

które na Wielki Pitek ma przyby do Grodna. Niemiae
ksi ubolewa nad smutnym i opakania godnym krokiem

baronów polskich, dajcych tem wiadectwo cakowitego

zaufania jego wrogom? Depcc uni, robi mu zarzut jakoby

on gównie by winnym i zbroj siq przeciwko Litwie!

Czyni to za z powodu korony, przyjmujc bahe zarzuty

i scholastyczne wywody Szafraców za usprawiedliwione.

Nie zezwalaj na koron, wtenczas gdy by prawy dziedzic

Litwy — z którym wchodz w targi o sukcesy w Polsce.

W maodusznej zazdroci nie zezwalaj na porównanie Litwy

z królewstwem i podzielaj z rozmysu moe pode oszczer-

stwa Szafraców. Sigajc podliwym wzrokiem po nabytki

mitry ksicej — wasnego króla odzieraj ze skarbu jego

korony. Co mia sdzi o takich politykach i patryotach

wielki m Litwy ? Witod w tej chwili postanowi nie ust-

pi i przygotowywa si na najgorsze ewentualnoci.

YIL
Witod w chwili krytycznej. — Russdorf na rozdrou. — Po-
selstwo polskie u Witolda, — Szachy husyckie. — Refleksye

na umyle Witolda. — Sprawa arcybiskupa rygajskiego. —
Russdorf porednikiem zgody. — Kopoty Zygmunta. — Wy- j

syka postów z koron. *

Gdybymy mogli zajrze w tajniki duszy Witolda i wy-

czyta tame owe naj ambitniejsze plany i gorc podli-
wo odrbnej korony^ gdybymy dostrzegli ow trawic go



— 277 —

qdzc wywyiszenia wbrew oporowi a moe z powodu oporu

Polaków, sowem gdybymy podejrzeniom wyszym z obozu

Szafrauców mieli przyzna suszno^ — nawet natenczas nie

wolno bistorykowi potopi starca, który i w tej krytycznej

cbwili okazuje si by mqem stanu, umiejcym trzyma na

wodzy namitn dz, przyrodzon krewko, ukorzon

dumq i zranion ambicy. Jeeli atoli deniem Witolda byt

symbol korony, majcy z Wilna zrobi centralny punkt

litewskiego pastwa, punkt któryby zespoli niejako w ogni-

sku wielk myl i skrystalizowa prac jego pówiekow,
nadajc jej form jak zapewniaa jej unia borodelska, od-

rbn za tej jak j chcieli mie Polacy na podstawie uka-

dów z Jagie — gdy ten by jeszcze wielkim ksiciem

Litwy — natenczas wypadnie nam jeszcze wyej ceni wielki

umys, roztropno polityczn i zacny charakter Witolda,

zwaywszy e pokonany przy pomocy niecnych intryg, nie

pozwala wszcz si zarzewiu wojny domowej, wiszcej

jakoby w powietrzu. Czy niema bowiem prawa usankcyo-

nowa tego, co w Horodle ku chwale obudwu wicych
si w uni narodów uchwalono? Czy obecnie ma jak
rkojmi, e uchway te przetrwaj po jego mierci? Czy
przeciwnie nie widzi i nie odczuwa, chciwoci „nowych

ludzi", którzy si wkradli w zaufanie Jagiey i czyhaj na

mier ksicia, aby skorzysta z jego bogatego spadku a

w wielkiem pastwie jego wszcz zamieszki i zaegn
wojn domow? Czy nie wiadomem mu s denia sepa-

racyjne ruskiego bojarstwa, chciwo wadzy u Swidrygiey,

krzyacka pompa i wschodnie okruciestwo u Zygmunta

Kiejstutowicza, którzy to byli skutkiem nastpstw sprawy

uckiej prawdopodobnymi pretendentami do czapki wielko

-

ksicej I Czy nie przewiduje nastpstw wojny domowej

po swej mierci, z której tak dobrze Krzyak jak Tatarzy^

Moskwa jak i Polacy skorzysta nieomies^kaj, zadajc cios

dotkliwy jego dzieu, niszczc pastwo i unie Litewskie.

Skoro tedy Witold da korony jako symbolu, któryby

ratowa wród najniepomylniejszych chwil jego dzieo od
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cakowitego zniszczenia, któryby przypomina, e Litwa ma
sw koron a olbr/.ymie ziemie i rzesza ludów i pastewek,
skadajcych j, swego naczelnika i stolic, to myl ta nie

bya tak marn i niepolityczn, jak to chce mie Dugosz^
i znowu nie tak szkodliw dla Polski i nie pojt w duchu
separacyjnym, jak to podszeptuj królowi Szafracy. A po-

mimo to, dotknity srodze w ambicyi, o zranionej dumie,

nie powierza ksi myli swej losowi szczcia, lecz baczy

na przyszo, way na szali prawdopodobne nastpstwa —
wród cigych zmartwie, nie oddaje siq rozpaczy, lecz

szuka sposobów ominicia lub wyrwania si z niebespie-

cznej pozycyi, w któr go fatalne pogryy losy. — On
tylko zmuszony porwie si do ora, lecz prace jego d
do tego, aby wykluczy takow ewentualno. Nie zarozu-

miay na sw potg czuje jej braki, wdziczny Polsce czuje

to i otwarcie mówi, e zblieniu si Litwy do królewstwa,

ma pierwsza do zawdziczenia sw wietno, i wie dobrze

e separacya — gdyby bezrozum, nadto i pycha wrogów
popchny go na jej tory, byaby pomysem zgubnym dla

Litwy. Z tych tedy powodów unika Witold i myli o sepa-

racyi, odsuwa podszepty w jakiejkolwiek poddawano mu
je formie i czuje dokadnie bd polityczny jakiego si do-

puci, gdy nieogldnie przysta na podstpny projekt Zy-

gmunta. Pozna on zdrad i widzi j na kadym kroku,

lecz nie czas ni pora ku temu, by si przyznawa dzi

otwarcie do czciowej chociaby winy — gdy to podnio-

soby tylko znaczenie zwyciztwa jego wrogów, upokorzy-

oby do reszty Litw w obec korony, a polityczne znacze-

nie takiego przyznania si, nie mogo by dla niej jak tylko

zgubne. W obecnej chwili byo ono zreszt niemoliwem —
gdy unia horodelska doznaa stanowczego wyomu i trzeba

byo o obronie praw zagwarantowanych Litwie na podsta-

wie aktu unijnego pomyle. Witodowy geniusz, który go

prowadzi na pola Grunwaldu, który setki razy ochrania

Litw od napadów krzyackich i tatarskich, który szerokie

Litwie wytycza granice, nie ufa czy mu si uda uchroni
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Litwy od przygotowanego w Jedlnie ciosu. Cios ten bowiem

nie mona byo odeprze broni; toby tylko sprawio za-

mieszld i wojn domow. Orq musia by na pogotowiu

a bro dyplomatyczna mogta tylko skutecznie dopi celu.

Witold zwoa ksit Litwy i bojarstwo i zada
ponowienia przysigi wiernoci dla siebie jako w. ksicia

i unii Horodelskiej. Poczem pomyla 1 o Zygmuncie i o Krzy-

akach i o rodkach, jakimiby nie odstrczajc ich od siebie,

przeci wzy zdradzieckiej kabay. Oczywista, e pórodki,

wybiegi i sztuczki dyplomatyczne graj tu gówn rol , e
trzeba byo pochlebiajc zakonowi^ ociga go od zako-
czenia spraw sam na sam z Polsk. Moe w tej chwili

aowa stanowczego dania korony, jakie przedoy by
Zygmuntowi, to pewna, e al ten mia si w krotce obja-

wi czynem.

Ta wadza nad wasn istot zranion i zbola, to

wielkie miarkowanie wasnych namitnoci i kunszt symu-

lowania w obec Krzyaków i Zygmunta, okazuje si wy-
mownie w dziaaniu Witolda po dowiedzeniu si o wypad-
kach zjazdu Jedlefekiego. Sekretarz ksicy Madrzyk
wróci z Jedlny 15. Marca i doniós Witoldowi o zwizku
baronów z królem, o przywileju Jedleskim i o tem, jako

baronowie zamierzaj odpowiedzie ksiciu na jego zaalenia

przez poselstwo, i e ono w wielki pitek ma przyby do
Grodna. Witold odczuwa cios, lecz ju nie odkrywa rany

przed mistrzem Russdorfem; pisze do, by go przyku do
siebie, by pozornym aliansem z zakonem zrównoway
przynajmniej alians Szafraców z husytami. Dajc tedy

zna mistrzowi o zjedzie Jedleskim — dodaje Witold — e
nie spodziewa si od majcych do przyby posów niczego

jak nowej zwoki i wymijania da i uprasza mistrza, aby
na dzie przybycia posów wysa ze swej strony kilku

komturów, a to w tym celu, iby Polacy widzieli, e ksi
z zakonem jest w jednoci, i eby komturowie, bdc obecni

przy odprawie posów polskich, tem lepiej mogli o niej

poinformowa w. mistrza*). , Okae si potrzeba — pisze
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dalej Witold — to bdziem mogli zjecha si^ osobicie po
nadchodzcej wielkiej nocy okoo Jurgenburga lub Christ-

memla, w czasie kiedy si to wam podoba. B^dziera tame
mogli naradzi siq nad sposobami, któreby mogy zapewni
nam bezpieczestwo na wypadek napadu na Litw lub

Prusy ze strony Polaków. Skoroby zjazd takowy mia by
zbytecznym, natenczas zawiadomi was o tem komtur, któ-

rego wylecie do nas. Gdyby za zjazd osobisty mia si
wam wyda niestosownym^ to jednakowo wylijcie do nas

waszych komturów na dzie przybycia posów polskich —
co waszej dobrej woli pozostawiamy do rozstrzygnicia.

Gdy za Polacy nie zezwol na nasz koronacy i nas

i nasz kraj niewoli bd, tem bardziej zmuszeni bodziemy

wzi na skronie nasze koron, dajc wolnoci naszej,

jak o tem pisalimy do króla Zygmunta, o czem wiecie

z kopij przysanych wam listów. W teje sprawie piszemy

obecnie znowu do tego króla, polijcie mu zaczone listy

do Norymbergi".

Taktyk ow ze strony ksicia przewiduj sprytni

Szafracy. Domylajc si susznie^ e Witold postanowi

im na przekór dziaa i pomimo uchwa zjazdu Jedleskiega

próbowa, azali nie uda si koron wzi na swe skronie—
i e ku temu celowi pragnie zaskarbi sobie zakon^ by by
pewnym jego pomocy, umylili temu przeszkodzi. Kwe-
stya husycka jest im tu na rk a oni nauczyli si j wy-
zyskiwa.

Wanie podówczas gdy si odbywa zjazd Jedleski,

husyci pod kierownictwem Dobka Puchay, Korybuta i Piotra

Polaka napadli na Szlsk i rozpoczli zdobywa zamki,

w których si trwale osiedli mieli 2). Mona si dorozu-

miewa, e uczynili to z tajnego polecenia i za wsparciem

Szafraców, (z których jeden po mierci ks. Bolka Cieszy-

skiego z ramienia króla by starost na tej czci ksistwa

Gogowskiego, na której mia Bolko udzia). Mniejsza o to

czy dorozumiewanie powysze zgadza si z prawd — pa-

nika bya wielk — a Szafracy, wyzyskujc j^ przedsta-
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wiali Polsk w niebezpieczestwie ze strony husytów. I teraz

to, król Jagieo, uwzgldniajc dawniejsze dania króla

Zygmunta, odbiera Puchale Bydgoszcz i donoszc o tern

Witoldowi, prosi go uroczycie o pomoc na wypadek spo-

dziewanego napadu busyckiego. Nadto rozpuszczono w obieg

alarmujce wieci obliczone na postrach Krzyaków, których

Puchaa by nieprzebaganym wrogiem. Alarm powikszyo
jeszcze poselstwo polskie, wysane do mistrza z Jedlny.

Zastao go ono w bardzo kopotiiwem pooeniu, gdy z je-

dnej strony przyciganego na stron Witolda, z drugiej znowu

obawiajcego si o napad husycki.

Posowie polscy wystawili Russdorfowi wielkie nie-

bezpieczestwo jakie grozi od husytów zarówno Polsce jak

i zakonowi. Straszono mistrza^ e husyci domagaj si wol-

nego przejcia przez Polsk celem napadu zakonu, co w peni

potwierdzay ku temu celowi sfabrykowane pisma przez

usune kreatury Szafraców. W kocu zaproponowano

mistrzowi zaczepno-odporne przymierze, nietylko przeciwko

husytom, ale i przeciwko wszystkim wrogom kadego so-

jusznika pod warunkiem, jeeli krzyacy uskuteczni ratyfi-

kacy pokoju Melneuskiego, i przystan na ustpstwa, któ-

rych król dawniej da, jak co do Nieszawy i t. p. Na co

gdyby by mistrz przysta, byby Witold cakowicie izo-

lowanym.

Eussdorf, chodzcy po manowcach, ujrza sie na roz-

drou — lecz dorównujc w przebiegoci Szafracom nie

straci gowy. Zatrzyma on posów u siebie, a tymczasem

wysa rzdc z Barcianu do Witolda z zapytaniem, coby

mu w tym wypadku czyni naleao ^). Czy takie poselstwo

nie zapraszao Witolda do uczynienia z zakonem zaczepno-

odpornego przymierza przeciwko ich wrogom — czego sie

od mistrza domagali Polacy ? Stanowcza odpowied ze strony

Witolda, miaa decydowa, któr z dwu dróg obierze Swie ta

dusza. Rzdca z Barcianu mia by obecnym przy przyjciu

posów polskich, i zarczy imieniem mistrza, e tene a-
dnych zjazdów ani te ugod z królem Jagie nie przed-
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siwemie bez rady w. ksicia Witolda. Pose krzyacki

przyby na dwór ksicy na dniu 14 Kwietoia. Witod
przyjmowa w tym dniu poselstwo króla Jagiey.

Poselstwo polskie skadali Zbigniew Olenicki, który

ju po raz trzeci fungowat w charakterze posa od czasu

zjazdu uckiego i Mikoaj z Michaowa wojewoda Sando-

mierski. Odpowiedzieli oni w imieniu baronii Witoldowi,

e król Jagieo nie potpia ksicia, „z którym zawsze je-

dnym tchn duchem/' lecz jeeli ali si przed papieem

i królami, to znaglony by do tego koniecznoci, aby przez

zamierzone przyj cie korony z rk króla Zygmunta, nie

czyni ujmy jego prawom, co ozwaniem si do Stolicy w.
wypadao odeprze i zwalczy. Naganiali mu posowie po-

nawianie przysig i zbrojenie zamków Litewskich i dopra-

szali si, aby zaprzesta myle o koronie a zaj siq innemi

chwalebniejszemi sprawami.

Na takie poselstwo da Witod nazajutrz, jak to tego

samego dnia pisa mistrzowi, wymijajc odpowied, a mia-

nowicie, e nie knowa adnych zamachów przeciwko Polsce

i bynajmniej nie w tym celu ponawia przysigi i uzbraja

zamki, aby mia wystpowa przeciwko królestwu polskiemu

i wojn mu wydawa, ale czyni to dla wasnej obrony,

gdy wiadomem mu byo, e husyci nalegali na Jagie
wielokrotnemi proby i poselstwy, aby im przez swoje pa-
stwo przejcia do Prus lub Litwy dozwoli, gdy tymczasem

król tai si z tern przed ksiciem *). Witod zada uspra-

wiedliwienia w sprawach z hasytami i postawi dorane

danie, aby król jednomylnie przeciwko kacerzom dziaa
wraz z królem Zygmuntem, i eby zerwawszy z nimi, wojn
im wypowiedzia a nie naraa si na srom i wstyd chrze-

cijaskiego wiata. Jak przedtem zada on kategorycznie,

aby mu król wrczy kompromis w sprawach krzyackich,

jakote w sprawach z Zygmuntem, czego na wstyd i upo-

korzenie ksicia na zjedzie uckim nie chcia uczyni.

Byo to wic powtórzenie dawniej stawianych warunków
zgody, od których ksi adn miar nie chce odstpi.
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Moznaby si domyla, e i co do koronacyi nie ustpowa
Witod w obec posów — e obmin t kwesty, chocia

w umyle swym zdecydowa ju uprasza Zygmunta by mu
jej nie przysya. Polityk Szafraców mouaby wszake
i bez korony podkopa; kwesty husyck wywoan jako

bro odporn przez Szafraców, moznaby przeciwko nim
samym zwróci — i o tem wanie myla obecnie Witod.

Pokazuje si to do wyrnme z odpowiedzi ksicia

danej w. mistrzowi na dorane jego zapytanie^ coby mia
w sprawie husyckiej pocz z królem Jagie. Odpowied
ta jest z tego wzgldu ciekaw, i wiadczy, e Witod
udaje jakoby go manewrem husyckim w czci zwiedli

Szafracy. Mówimy— udaje— gdy ani na chwil nie przy-

puszczamy, jakoby w istocie Witod mia wierzy w ko-
potliwe pooenie w jakiem pozostawaa Polska wzgldem
husytów, eby nie podejrzywa manewru nowej rady t. j.

Szafraców.

Dziwna to— pisze Witod do mistrza, dzikujc mu za

pooone w nim zaufanie —e król Jagieo, który przedtem

ociga z daniem odpowiedzi na proby wasze o pomoc
w razie spodziewanego napadu ze strony husytów, obecnie

przycinity okolicznociami sam o takow pomoc prosi.

Moecie mu na jego danie odpowiedzie, e mu uyczycie

pomocy przeciwko husytom, byle ze swej stony wam w po-

dobnym wypadku dopomaga, aby si kacerstwo nie roz-

mnaao. Co dotyczy dania, abycie go przez osobne

poselstwo uwiadomili, czy bdziecie dotrzymywa warunków
pokoju Melneskiego we wszystkich punktach i artykuach,

odpowiedzcie, e macie dobr wol aby tylko i on j po-

siada. Zechciaby on atoli jak umow lub zwizek uczyni

z wami, odpowiedzcie mu, e wieczny pokój zawarto po-

midzy nami trzema, tak pomidzy królem i nami z jednej

jakote i wami z drugiej strony, i e wam tedy nie przy-

stoi pod tym wzgldem zgadza si na jak ugod lub co
postanawia krom mojej wiadomoci i mojej rady. Miaby
tedy jaki zjazd lub jakowe postanowienie na nowo zaj—
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dodaje po raz wtóry Witod— odpowiedzcie, e to nie mo-

goby siq oby bezemnle i krom rady mojej. — Co 8iq tyczy

Puchay^ któremu mia król, po woli króla Zygmunta i na-

szj^ odebra Bydgoszcz, za to e nie ustpi z Odry^ to

zdaje siq mi, i uczyni to z powodu, e mu Puchaa obe-

cnie potrzebniejszym jest w Odrze anieli w Bydgoszczy.

W Polsce napowrót moe mu da póniej co mu siq tylko

podoba. Posowie polscy — którzy obecnie bawi u nas —
nie odpowiedzieli nam wedug naszej woli, odpowiemy im

le wymijajco. Do koronacyi bdziem siq przygotowywali;

skoroby nas atoli zaczepili Polacy bodziemy siq broni.

W obec manewru husyckiego i takiej odpowiedzi Wi-

tolda, nie byo ju o zjedzie w Jurgenburgu mowy. Sza-

fracy ani chwili nie trac, by wyzyskiwa stosunki na rzecz

zainaugurowanej przez siq polityki supremacyi Korony nad

Litw. I na dniu wielkanocnym, kiedy Witod dawa od-

praw posom polskim, przyby do pospieszny goniec

z listem królewskim. Jagieo donosi w nim ksiciu, e
Taboryci z wielkiem wojskiem nie dalej jak o trzy mile

oddaleni od granic Polski, e powszechnie mówi, i star-

szyzna Taborytów bya u króla Zygmunta w Preszburgu,

skd wprost zda na czele zbrojnych hufców na Polsk.

Król baga Witolda o pomoc.

Ksia udaje niepewno i waha si coby mia na t
prob odpowiedzie i odsya list do mistrza Russdorfa

z zapytaniem, coby mu w tym wypadku uczyni naleao^).

„Prosi nas król Jagieo o pomoc— s sowa listu Witolda—
a my przecie si jeszcze z nim nie pogodzili. A wy mistrzu

sami wiecie o tem, gdy czsto wam donosiem tak przez

posów jakote listownie, e król Rzymski wszystkie sporne

sprawy istniejce pomidzy nim a królem Polskim, na mni
zda jako na sdziego rozjemczego — na co niestety król

Jagieo nie przysta. Gdyby król Jagieo tak by uczyni

jakemy mu doradzali, z pewnoci byoby nigdy do tego

nie przyszo co si obecnie dzieje. Radcie nam, prosz,

czy mam mu pomaga przeciwko kacerzom czy te nie,
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zwaszcza gdy on nas tak wielce ponia i na wstyd wy-

stawia i nas jako niewolnika swego uwaa — jak o tern

dobrze wiecie".

Podówczas istotnie Dobek Puchaa rozsiewa grone

wieci, e pocignie na Polsk <^). Wojska Taboryckie opie-

ray siq kilkakrotnie o granice polskie i Szafracy w ci-

choci tryumfowali. Król Jagieo udawajc przestrach zbiera

zbrojne hufce, a przez szybkich goców ustawicznie baga

o pomoc Witolda. Ksie znowu udawajc najwysze obu-

rzenie z powodu grób husyckich i ich zwycizkiego ora
w Niemczech, na Silzku i Wgrzech, radby wyzyska
tq spraw celem cakowitego pokonania Szafraców i po-

godzenia si z królem.

Sprawa husycka nadaje waniom zaszym pomidzy
Jagie a Witoldem, cokolwiek inny obrót. Od dawna

przygotowywana a wywoana przez Szafraców w tak wa-

nej chwili, kiedyto Witold z kwitkiem odprawi posów
polskich, stawiaa króla na pozór w przykrem pooeniu

wybierania pomidzy zwizkiem z husytami — lub zgod
z Witoldem, a temsamem przystaniem na znane ju nam
warunki, które ksi na taki wypadek nie omieszkaby

podyktowa. Ale Szafracy mniemali, e unicestwi te wa-

runki ksicia, e za pomoc husytów zaszachowawszy Krzy-

aków i Zygmunta zgotuj poddanie si Witolda na ask
lub nieask korony. Zdawano si nie zwaa, e zwizek

korony z husytami, rozzuchwalonymi wieemi zwyciztwami,

mógby doprowadzi Polsk do wojny z Zygmuntem i za-

konem i e natenczas Witold nie podjby ora w obronie

Polski zbratanej z kacerarnie e przeciwnie skierowaby go

moe na obron zakonu. Sprytni Szafracy hazarduj, ukry-

wajc starannie tajemnicz bro pod paszczem obudy. —
Ta obuda wszczepia jad swój w krew powanionych na-

rodów; skutki tego jadu przez dugi szereg lat dadz si

odczu w dziejach obu narodów. Tylko niezwykej roztro-

pnoci i wyrozumiaoci Witolda zawdziczy naley, e nie

zerway one wzlów unii za jego ycia.

I
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Zaiste roztropno owego w^za biblijnego cechuje umys
Witolda, znajdujcego 8iq wród nadzwyczaj trudnych i za-

wiych stosunków. Widzc jak wrogie mu stronnictwo Sza-

fraców coraz bardziej podnosi gow, coraz dalej odpycha

Litw od Polski, jak coraz to zawikasz staje si jego

pozycya, udaje on jednakowo, jakoby nie widzia machi-

nacyj husyckich i z serca pragnc zgody z Jagie, dy
do niej, lecz w ten sposób, aby przy tern ambicya jego na

nowy szwank nie bya naraon. Przezorny polityk zna od

sabo i nico obudnego zakonu, w obec którego nie-

szczsne fatum kazao mu gra rol szczerego przyjaciela.

Zna on egoizm i sabo nieszczerego Zygmunta, który a-

dn miar nie móg da sobie rady z samymi tylko husy-

tami, i widziaa e poczenie Polski z husytami, chociaby

ostatni mieli by tylko narzdziem w raku Polaków^ przed-

stawiao w obecnej chwili silny alians zaczepno-odporny,

przeciwko któremu trudne byy szanse powododzenia. Ze-

wszd otoczonego obud i zdrad nie porywa go myl
rozpaczy i nie wiedzie do porywczego a niczem nie uspra-

wiedliwionego kroku — i bd co bd jasno przebija si

myl, by nie dopuci do bratobójczej walki, na któr si od

roku ju zanosi pomidzy Polsk a Litw. W tym celu posta-

nowi nie odrzuca rzekomej proby króla o pomoc^ i owszem

przyobieca mu takow, lecz podyktowa takie warunki,

aby zbolaa jego ambicya i nadwyrona duma odzyskay

zadouczynienie zgodne z powag króla i jego honorem.

Spraw o koronie i koronacyi wypadao usun na

drugi plan — a podczas tego wysa prob do Zygmunta,

by mu korony nie przysya. Proba ta, (wymagaa tego

nadzwyczajna draliwo tej sprawy) uskutecznion bya
w ten sposób, e nawet Krzyacy o wysaniu jej nie wie-

dzieli. Natomiast zada ksi od króla Jagiey, aby

podj walk z husytami, aby im listy wypowiednie obra-

liwej treci wysano, aby Szafracy ustpili zupenie i by

ich od aski królewskiej oddalono. Gdyby si to uzyska

dao, postanowi Witold w dalszej konsekwencyi zmusi
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króla do wrczenia mu kompromisu w sprawie krzyackiej

i w sprawach spornych z Zygmuntem, a wiqc do zmuszenia

króla do kapituhicyi z jego zewntrzn polityk. Majestat,

jakim mia by otoczony jako sqd/ja sporów midzynaro-
dowych, ten jedynie móg powróci Witoldowi jego cze
i saw, móg mu cho w czyci wynagrodzi szczerby, jakie

poniosa jego ambicya przez .,veto koronacyjne".

Okrom niezamanej woli niezrywania z koron Polsk,

i inne, pomniejszej wagi powody, zoyy siq na to denie
Witolda, aby wyj raz z przykrej sytuacyi, w jakiej od

czasu zjazdu uckiego pozostawa. Wspomniemy o nich po-

krótce a przekonamy siq, e ksi byl przewiadczony

o obudzie swych mniemanych przyjació i pozornych so-

juszników.

bdzi naley, e niemay wpyw na refleksy ksicia,

wywary owe bulle admouicyjne, których tre po ust-

pieniu pierwszych a przykrych i gwatownych wrae —
i po gbszej rozwadze, musiaa wpyn agodzco na cae
otoczenie ksicia, na starszyzn i duchoy/iestwo Litewskie,

jakote i na samego Witolda. Wszeke yczono mu korony,

gowa kocioa, ku chwale którego on walczya uznawa go

by godnym korony, doradzajc tylko, aby sie stara uzy-

ska j na drodze pokoju '). Wszake kuryalici wielbili

go pod niebiosa, jako puklerz Europy
,
jako najdzielniejszego

obroc wiary i najwikszego ma z grona wspóczesnych

monarchów^ wszake palili u stóp jego ofiary humanisty-

cznych elokubracyj, odurzajc go dymem kadzida i bagajc
aby zaniecha zamiaru.

Waniejszy wpyw przypisa naley rzeczywistoci.

Bo i jake niemia obecnie dostrzedz Witold, e Krzyacy

dybi tylko na to, aeby niezgoda jego z królem buchna
pomieniem poaru? Jake niemia widzie, on wychowa-

waniec szkoy krzyackiej, e oni wasn tylko korzy
majc na celu, dolewaj oliwy do ognia, nie baczc wcale

na cze i honor wasny, tam gdzie szo o korzy zakonu ?

Gdyby by nawet cakowicie zalepiony i gdyby podra-

L
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niona i ustawicznie jtrzona jego ambicja, do tyla uttumia

w nim przyrodzony spryt i niezwyk domylno w rze-

czach polityki, eby nawet nie dawa wiary wasnym do-

wiadczeniom i susznym posdzeniom takiego Bartomieja

Cebulki, ^) dokadnego znawcy charakteru Krzyaków, to

oczywiste dowody, które mia teraz i)rzed oczyma, pobu-

dzay go do gbszego zastanowienia. Gdy wanie podów-

czas, kiedyto po odprawie posów polskich, dochodziy go

wieci, e mniemany jego upór jak najgorsze moe poci-

gn za sob skutki, skdind dochodziy skargi na Krzy-

akóW; e ci ksicia haniebnie oszukuj.

Skarga, o której mowa, wysza ze strony duchowie-

stwa dyecezyi Rygajskiej — której tutorem by Witold —
utwierdzony na tej godnoci przez papiea, nie za przez

króla Zygmunta. Celem zrozumienia tej skargi doda wy-

pada nastpujc uwag.
W dyecezyi Rygajskiej istnieje odwieczny spór po-

midzy zakonem a arcybiskupami i duchowiestwem. Zakon

uzurpowa sobie w obec arcybiskupów stanowisko, jakiego

ci mu ustawicznie odmawiali. Zakon da aby móg wy-
znacza arcybiskupów i rozdawa prebendy, da aby tylko

osoby regu zakonu zwizane, mogy otrzyma mitr i pa-

stora, tudzie osi w kapitule; arcybiskup i kapitua

wraz z caem duchowiestwem zaprzeczay zakonowi tego

prawa od wieków. Std spory, wojny, rozejmy — a czsto

stron katolickich biskupów trzymaa pogaska naonczas

Litwa i schizmatycka Ru — std te i odwoywania si do

kuryi, która objwszy rol sdziego, wyznacza na tutora

arcybiskupstwa Rygajskiego i biskupstw Inflanckich w.

ksicia Witolda^). Krzyacy w obawie by nie podrani
ksicia, jaki czas pozostawiaj arcybiskupa w pokoju.

Obecnie za i pod tym wzgldem mistrz zakonu wyzyskujc
porónienie si Witolda z Jagie, pracuje nad tern, aby

za porednictwem kuryi odebra ksiciu wadz tutorsk,

najrozmaitszymi sposobami gnbi kapitu i duchowiestwo.

I
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Uciskane duchowiestwo udaje si ze skarg do swego tu-

tora — Witolda.

Ksia, który w pierwszej chwili zdziwi si, e mistrz

zakonu nie zniós si z nim jako z tutorem w tej sprawie,

spostrzeg wnet e y^wicta dusza"' wyzyskuje wa ksicia

z królem Jagie. Domys ten potwierdzaj w zupenoci

nowe skargi Inflanckiego duchowiestwa. Witold by roz-

sroony, majc dowody, jak srodze naduywano jego zau-

fania ze strony, której sili si ufa, której udan przyja
okupywa ofiar zaparcia si siebie samego, któr broni

z naraeniem sawy swego imienia na rozmaite podejrzenia.

Obecnie mia on przykr sposobno przypomnienia sobie

owych susznych donosów rycerza Cioka, ustawicznych

przestróg i podejrze^ które objawia Bartomiej Cebulka,

i niemóg nie dostrzedz jak z gruntu faszywego ma soju-

sznika. Natychmiast postanowi tedy uj si za pokrzyw

-

dzonem duchowiestwem i równoczenie wysa Bartomieja

Cebulk do króla Zygmunta ze skarg na zakon nieszanu-

jcy jego praw tutorskich z prob, aby Zygmunt, jako

zwierzchnik zakonu, zakaza mistrzowi takiego na dal po-

stpowania '*^). Przed potow Maja zaniós Bartomiej t
skarg, wielce z tego powodu zdziwionemu Zygmuntowi.

Witold postanowi atoli niczego o tem nie wzmian-

kowa mistrzowi zakonu. Przeciwnie — potrzebujc go do

swych celów, postanowi opiera si na nim i na dal i do

pewnego czasu udawa najczystsz przyja. Z otwartymi

by Witold otwartym, z podstpnymi dziaa podstpnie.

Stosunek przeto Witolda do zakonu pozostaje niezmie-

niony; na pozór szczery, serdeczny i przyjazny. Witold

odprawiajc posów mistrza^ obecnych przy przyjciu Ole-

nickiego i Michaowskiego, kaza im owiadczy mistrzowi,

i spraw swych nigdy nie zakoczy z królem Polski, bez

poczenia ich ze sprawami zakonu i króla Zygmunta^ i e
dopokd mu starczy ycia pozostanie przyjacielem zakonu.

I teraz nawet, gdy ju by przewiadczony o interesownoci

i nieuczciwoci mistrza, nie przestaje on jednakowo zar-

Oatatnie lata Witolda. 19
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cza tosamo mistrzowi i owiadcza, e i on ze swej strony

pewnym jest wzajemnoci mistrza i jego szczerej przyjani. ^i)

A czy móg inaczj dziaa, dcy do rehabilitacyi swego

imienia i swej sawy ksi? Móg on doliadnie przewidy-

wa, e mistrz wkrótce o treci skargi siq dowie, i e bi-

dzie ona mu przestrog do snucia dalszej kabay.

Mistrz Russdorf, bodcy podówczas w wielkiej obawie

o husytów ^^) i majcy si z tego powodu stara o wzgldy
Polski, dostrzega zmiany w umyle Witolda. „wiata dusza*

przenika on na wskro tajemnice wielkiego ma, które

tene sam przed sob zdawa si ukrywa. Zreszt tajna

skarga Witolda nie pozostaa tajemnic dla zakonu. Pod
koniec Maja wiedzia ju o niej Russdorf przez jednego

z usunych szpiegów zakonu. Natenczas dopiero poczyna

si mistrz wstydzi przed wasnem sumieniem. Teraz ju
piek go sowa czuych listów ksicych, jak gdyby byy
obelg w twarz mu rzucon. Obecnie przenika on tajemnic

Witodow pogodzenia si z królem i wie i obawia si, e
przy takowej ugodzie mogyby wyj na jaw pilnie ukry-

wane brudy zakonu, mogaby wypyn na wierzch czarna

jego intryga, coby Bóg wie jakie dla pocigno skutki.

Przebiego i zmys polityczny mistrza, ka mu za-

pobiedz podobnym ewentualnociom. Dalej knowa pomidzy
zwanion braci niepodobna; podega dalej spory za po-

moc czarnej intrygi byoby nazbyt hazardownem. „wiata
dusza," postanowi by porednikiem celem pogodzenia Ja-

giey z Witoem. Czy zamiar ten by szczerym, to znowu

inne pytanie.

A wic nasamprzód przez komtura Toruskiego uspo-

sabia Russdorf sdziwego Jagie do uczynienia zgody

z Witoldem. Wprawdzie przykro staremu królowi, odbiera-

jcemu od Witolda co dnia ostrzejsze wymówki, co dnia

to wiksze groby a zawsze tesame warunki zgody, e
wtrca si pomidzy nich kto nieproszony^^)— wolaby 'On

raczej sam na sam pogodzi si z bratem— ale si nie sprze-

ciwia. Równoczenie sam mistrz, korzystajc jakoby z da-
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wniejszego zaproszenia ze strony ksicia, o któremby w in-

nym wypadku z pewnoci by zapomniaa fatyguje siq na

zjazd z Witodem nad Niemen, zapewne do dalekiego Jur-

genburga lub Christmemla. Uzyskuje on tame sowo ksi-

ce, e Witold wyle postów na zjazd mistrza z królem. ^^)

Trzeba dziaa rycho; utrata czasu mogaby zakon

o niepowetowane przywie straty. I ju nie wypada mi-

strzowi otwiera listów Zygmuntowych adresowanych do

Witolda, jak to dawniej czyni, kiedy sdzi e Witod ma
go za nieposzlakowanej czci raa. Ksie, jak gdyby mu
policzek wymierzy, upomina go aby jak to dawniej czyni

nie obawia si i obecnie otwiera tyche ^^). Usiujc po-

kry najwysz zo^ jak ywi do Jagiey, zachca go

do szlachetnego czynu. Istotnie — powtarzamy — Russdorf

zachqca starego Jagie do ugody z Witodem.

Jake niezgrabnie zabiera si mistrz do szlachetnej

sprawy, jakby zdradza, e mu brak jest wprawy w dzie-

ach tego rodzaju. Oto, skoro otrzyma sowo od Witoda,

e tene obele zjazd mistrza z królem Jagie, posya do

ostatniego komturów, Toruskiego i Czczewskiego, z uwia-

domieniem, i on (mistrz) postanowi za zezwoleniem Witoda,

zjazd panów Polskich z Litewskimi w Nieszawie, we dwa
tygodnie po w. Janie. Panowie polscy, owiadczaj krzy-

accy posowie, maj by w Nieszawie, Litewscy za w To-

runiu. Sam mistrz bqdzie obecnym na tym zjedzie ^^).

Z hard pych, majc jakoby pokry nieszczero, z wy-

nios dum, majc jakoby wiadczy o bezinteresownoci

i szlachetnoci zamiarów, narzuca siq ,, wita dusza-'' na po-

rednika sporów Polsko-Litewskich.

Zapewne, e teraz ju ta niezwyka bezinteresowno

mistrza nie przyprawia króla Jagiey o zdumienie. Sza-

fracy przywykli sami ndzn walczy broni dostrzegli

wnet, e mniemana szlachetno mistrza, zakrawujca na

bezczelno, jest bardzo interesown. Niewiedziano tylko, czy

tak samo jak mistrz zakonu miaby si i Witod zlkn
groby husytów i wanie z tego powodu da pogodzenia

19*
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siq z Jagie? Czemu atoli sprzeciwiay si harde warunki

lisic^cia, litóry dajc aby Polska wypowiedziaa wojn
husytom, widocznie nie musia si icli obawia. Z drugiej

strony wszake Witod ociga zakon od uczynienia zgody

z Polsk— a teraz przystaje na porednictwo mistrza, a Sza-

fracy dobrze wiedzieli^ e dola przyjacielskiego zakonu nie

tak znowu leaa na sercu Witolda, aby w interesie jego

mia szuka drogi do zgody, widocznie wiqc szuka jej we
wasnym interesie. Szafracy nie umiejc sobie zda sprawy

z konsensu ksicia na prób zgody, majc by dokonan
przez wielkiego mistrza, wzili ustpstwa Witolda za wasne
zwyciztwo. To pewna, e w ten sposób starali si królowi

wytumaczy krok Witoda.

Król Jagieo dotychczas nie odpowiada Witoldowi na

jego liczne artykuy i przykre dla warunki. Nie usprawie-

dliwia si z powodu wyrzutów ksicych co do husytów

ani te wspomnia sowem o Szafracach. Atoli na dniu 14

Czerwca wystosowa pismo do Witoda w którem mu opo-

wiedzia o wieem przedoeniu posów zakonnych. Wo-
labym — owiadcza król — sam na sam zaagodzi spory

z Wks. Mci, jak to zwyklimy z dawna czyni, lecz gdy

to nastpi nie mogo, zgodziem si na projekt Krzyaków
i w tym celu uwiadomiem ju praatów i baronów Wielko-

polskich tudzie panów z ziemi Krakowskiej, aby na termin

przyby nie omieszkali. W dalszym cigu tego pisma przy-

obiecywa król Witoldowie i ju poleci starocie Krakow-

skiemu aeby tene baczy na to, by nie sprzedawano hu-

sytom broni ; raczy, e ksicy posowie mog zupenie

bezpiecznie zda przez Polsk do Wgier, a w kocu
uprasza Witoda, iby nakoni bawicego u niego ksicia

Kazimierza Mazowieckiego do zoenia królowi powinnego

hodu ^'). O Szafracach ani sowem nie wspomnia król

a i co do husytów nie usprawiedliwia si szerzej, jakby

tego pragn Witod, ale zdawa si okazywa skruch i ch
do zgody; a to samo ju byo wielk dla Witoda uciech

w tej tak cikiej chwili.—^Yitod po otrzymaniu tego listu
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ruwaa porq t za stosown do wysiania dwóch pism wane
z u cajcych wiato na charakter ma. Jedno z nich byo
powtórzeniem niedawno wysanego a od kilku ju miesicy

przygotowanego w umyle ksiqcia a adresowane byo do

Zygmunta Luksemburczyka i zawierao prob^ uzasadnion

najrozmaitszymi argumentami^ by mu nie przysya korony

—

drugie do mistrza zakonu z ofiarowaniem mu pomocy na

wypadek napadu Prus ze strony busytów. S to nadzwyczaj

wane pisma celem poznania zagadkowego i sprzecznego na

pozór postpowania Witoda, abymy siq nad niemi bliej

zastanowi nie mieli. Przypominamy bowiem, e Witod
w obec Polaków i króla wcale nie cofa pretensyi do za-

mierzanej i ustanowionej na dzie 8 Wrzenia koronacyi i e
tak oni jak i Krzyacy wcale nie wiedzieli o zabiegach

ksicia, tych mianowicie, aby Zygmunt korony nie przy-

sya. Caa sprawa bya jakoby w zawieszeniu a skoro tu

i owdzie dowiedziano si co o zabiegach Witoda, ocze-

kiwano z yw niecierpliwoci, jakie stanowisko zajmie

w obec tego dania król Zygmunt Luksemburczyk. Wypada
nam tedy znowu na chwil zaj si osob, którmy ju
poznali jako najpotniejsz dwigni uckiej intrygi.

Król Zygmunt, odgrywajcy w nieszczsnym naszym

dramacie nikczemn rol intryganta, napróno wyczekiwa
chwili, w którejby z posiewu swego móg zbiera plon

obfity. Jego niky stosunek w obec pastwa niemieckiego

nie zmieni si ani na jot, by on w swem pastwie jeszcze

bardziej zerem anieli niem byt przed zjazdem uckim

;

elektorowie nie uwaali go za nic jak dawniej, a natomiast

elektor Brandeburski, jak ju wyej wspomniano, podko-

pywa do reszty powag króla w rzeszy. Czesi, o kt(Jrych

gównie szo Zygmuntowi, przeszli w offenzyw, dumnie pod-

nieli gow i hardo dyktuj warunki pokoju, nie królowi

Rzymskiemu, ale jednemu z jego wasalów, którego na domiar

obelg wyrzdzanych Zygmuntowi, uwaaj za reprezentanta

zwycionych wojsk Niemieckich a wic i Rzeszy niemieckiej.
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Zawie intrygi Zygmunta, których wtku nie trudno

dojrze w operacyach dyplomatycznych ze stronnictwami na
jakie husytyzm by rozszarpany, osabia wprawdzie przeci-

wnika, lecz nie wzmacnia tern wasnego stanowiska. Siejc
po niewiedzie ju ilekrotny raz pogosk o krucyacie na

Czechów, zapowiada Zygmunt przybycie swe do Wiednia,

skd mia pody na reichstag do Norymbergi. Wyznaczony
atoli termin 19 Marca spez bezowocnie w obec zwyciskiej

wyprawy husytów i Zygmunt w prawdziwie krytycznem
by pooeniu. Co gorsza^ husyci miao domagali si kon-

ferencyi, na którychby duchowni obu walczcych obozów
mieli orzec o prawdzie ich czterech artykuów. Zygmunt
nie móg na to przysta. ^^) O jakowych tedy ukadach nie

byo ju i mowy, a nawet przy pomocy Szlzaków nie

mona byo osabi husytów. Na Szlsku bowiem, ju w mar-

cu tego roku^ pozaj mywali najsilniejsze twierdze przywódcy
Sierotek i Taborytów, jak Puchaa, Piotr Polak, ksi Ko-

rybut i rozgospodarowali si na dobre z hufcami, które ju
przed tem przy pomocy Szafrauców zwerbowali byli w Pol-

sce. Dzielni ci wodzowie rozsiedli sie pomidzy -Polsk

i husytami jako element pojednawczy, sdzili Niemcy —
jako trwoga i postrach Polski, sdzili niewtajemniczeni

w plany Szafrauców Polacy — a kancelarya króla Jagiey
przedstawiaa smutne i grone pooenie Polski tak w obec

kuryi, która przywyka lepo wierzy tym eiokubracyom,

jak te w obec Zygmunta i Witolda, którzy z niedowierza-

niem i obaw patrzyli na ten stosunek ^^).

Tymczasem stronnictwo Szafraców^ których dzieem

byo to zagadkowe postpowanie i ta tajna polityka Polskie

pracowao ustawicznie nad cakowitem jej spenieniem. Kró-

lowi przedstawiono jak gronymi a zarazem i potrzebnymi

s husyci, przekonano go o potrzebie tajemnych z nimi uka-

dów^ o potrzebie sprzedawania im broni, wspierania ich

amunicy, dostaw koni, wiktuaów i innych potrzeb. Król

który od lat kilku tolerowa polityk Szafrauców, godzi

si na wszystko. Przywilej jedleski zamkn usta malkon-
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tentom, i wszystkim tym którzy sprzyjali Witoldowi, a nawet

najgorliwsi przeciwnicy husytów umilkn musieli w obec

tego, e Zygmunt zamierzy na dzie 8 Wrzenia przysa

Witoldowi koron. Król Zygmunt wiedzia wiele a domyla
si reszty — zaradzi atoli niemóg. Wrza cay zemst a

widzc niemoc wasn by bliskim rozpaczy.

Skary si ustawicznie przed Witoldem, nie pomaga;

kurya nawet skargom jego nie wierzy, co gorsza — papie

Marcin V. jak dawniej tak i obecnie wierzy w to nieza-

chwianie, e gdy król Polski zechce, w jednej chwili po-

skromi Polacy husytów i zniszcz posiew herezyi na zawsze.

Zygmunt zachorowa. Moe to byo tylko wymówk, uspra-

wiedliwieniem bezczynnoci, to pewna, e by mocno roz-

draniony. Zapewne e w tym czasie ywi on myl zemsty

wicej anieli kiedykolwiek przedtem; ale widocznie, e
obawia siq stanowczego dziaania, gdy w owiadczeniu

swem wystosowanem do Witolda, e mu przyle koron,

pooy daleki termin 8 Wrzenia. Czyby wysanie korony

wymagao tak wiele przygotowa lub czasu? Witold ju
dobrze wiedzia, e t sztuczk zamyla Zygmunt w szachu

utrzymywa Polsk, e mu jak najmniej o honor i ambicy
ksic chodzi w tej sprawie.

Termin reichstagu w Norymberdze upywa. Zygmunt nie

przyby lecz oznaczy drugi na 17 Maja— na który równie nie

przyby. Czy by chory, czy moe obawia si napadu ze

strony Turków, nie wiadomo; zastpowa go na pierwszym

kanclerz jego Kacper Schlick i uchwalono wypraw na

Czechów. Lecz dla czegó pod koniec Czerwca opuszcza

wreszcie Zygmunt Wgry, które od kilku lat ju zaszczyca

swym pobytem, i goni do Niemiec na opóniony ju reichs-

tag? Dla czego zwaszcza zatrzymuje si w Wiedniu i spra-

sza na nowo elektorów i ksit, aby si ponownie zjechali

do Norymbergi ? ^^) Prawdopodobnie dla tego, e w Wgrzech
nie móg dalej snu kabay, i e panowie wgierscy niedo-

puciliby do tego, aby król ich, wysyajc z Wgier koron
dla Witolda^ zakóci spokój przyjaznych sobie od wieków
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dwu narodów Polskiego i Wgierskiego. A tu tymczasem

zbliya siq chwila stanowczego dziaania. Witod bowiem
wysa potajemnie pismo do Zygmunta, aby mu korony nie

przysya. By to straszny cios dla Zygmunta, majcego
dotd nieponn nadziej, e zamieszki pomidzy Polsk
a Litw niechybnie nastpi^ i tylko stanowcze dziaanie

mogo uratowa dzieo intrygi od upadku. Ku temu celowi

trzeba byo niewygodny do stanowczej akcyi teren wgier-

ski, na którym rospoczt bya akcya intrygi, zamieni

i przenie na terytorya Kzeszy Niemieckiej.

W obec tak trudnego stanowiska jakie wzgldem proby
Witolda zajmowa Zygmunt, postanowi on energicznie dziaa
i jak najrychlej koron wysa do Litwy, aby przynajmniej

na oznaczony termin 8 Wrzenia niechybnie tame zdy
moga. Trudna to bya sprawa, gdy z wczeniejszego po-

selstwa ksicia móg si przekona, e Witod cakowicie

niedowierza Krzyakom, z pomidzy wierszy listów ksi-
cych móg wyczyta, e dorozumiewa on si intrygi —
a przypuszcza na pewne, e Polacy o takow posdzaj
mistrza zakonu i jego samego. Spostrzeg on natychmiast,

e mdry Russdorf, upewniony cakowicie co do Witolda,

e ksi nie wejdzie w aden alians z pominiciem króla

Jagiey, nie zechce doli zakon-u powierzy losowi szczcia

i e tedy bdzie odgrywa przymusow niemal i bardzo

nieodpowiedni rol porednika pom^dzy Jagie a Wi-

toldem. Mistrzowi i zakonowi trudno byo nakazywa, by

dokoczy dziea intrygi^ zwaszcza gdy husyci zajli Szlzk

i co chwila grozili napadem zakonowi. Wiedzia atoli Zy-

gmunt, e zakon we wasnym interesie chociaby z naj-

wiksz ostronoci, bdzie popiera intryg, dla tego po-

stanowi pozostawi zakon samemu sobie, niechaj by wedug
monoci dalej intrygowa i oszukiwa majce si pogodzi

strony udan szczeroci i pokor, a podczas tego moe
do Litwy nadej przyobiecywana korona.

Jake atoli postpi sobie wzgldem dania ksi-
cego z Wiiodem samym. Wszake ksi usprawiedliwia
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si to krótkoci terminu, to zakazem papieskim wystoso-

wanym do biskupa Wileskiego aby go nie konsekrowa,

i innymi nie mniej wymownymi argumentami; ju wprost

•:iie yczy sobie korony i uprasza Zygmunta, aby mu jej

nie przysa^*). Na szczcie króla Zygmunta^ ksi i przed nim

starannie ukrywa to co go najbardziej bolao, t.j. zranion

ambicye, i upozorowywat j argumentacy, która bya kon-

ceptem jego mdrych sekretarzy, a nie wyrazem jego woli,

przeciwko której niemonaby wystpi bezkarnie. Zygmunt

móg tedy uy równie wymownej argumentacyi, zaczerpni-

tej u swych zdolnych kancelistów, a natenczas atwo móg
przekona ksicia, e te wszystkie powody i wtpliwoci s
a nadto bahe ^ aby mogy starga rozpoczte dzieo. Zy-

gmunt potrzebowa dalej zbi podejrzenia^ jakoby ju nie

chcia przystpi do kompromisu, podtenczas gdyby i król

Jagieo — na co siq wszake zanosio — na kompromis

przysta, a ku temu celowi potrzebn byo wykaza ca
bezinteresowno postpowania w kwestyi korony, i to w ten

sposób, eby ksi uczu to, e tu i honor króla Kzymskiego

wchodzi w rachub i e cofniecie rozpocztego dziea jest

obecnie niepodobne. Potrzeba byo wreszcie szybko wysa
przyobiecan koron i tern zaalarmowa Polsk równie jak

i Litw, ewentualnie wywoa ju raz stanowczy a dawno

upragniony konflikt pomidzy zbratanymi wieo narodami

i krajami.

Wszystko to w krótkim przecigu czasu wykona król

Zygmunt. Nasamprzód zwoa on rade ze starszych dostoj-

ników pastwa, — byo to wnet po przybyciu jego do Wiednia

— przywoa i doktorów biegych w prawie i przedoy
im kwesty korony Witodowej ^-). Oczywista e zawezwani

zawyrokowali wedug yczenia Zygmunta, i jest on w pra-

wie koronowania Witolda, e konsekracya której niedozwala

papie, nie jest rzecz konieczn tylko formaln a jako taka

naley do spraw ceremoniau, bez której tedy moe siq

ksi cakiem wygodnie obej. Na poparcie tego jakote

i na usunicie innych wtpliwoci ksicych, przytoczono

I
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dowody i przykady mogce usun skrupuy cakiem pra-

wego umysu. Cay szereg tych dowodów, uwag kaza Zy-

gmunt spisa swemu kanclerzowi Kacperowi Sclilickowi i na

podstawie tego matoryau sformuowa list do ksicia majcy
rozwia jego wtpliwoci a nadto pocieszy nadziej, e
korona na oznaczony termin bdzie w Litwie. Pismo to na-

tychmiast wysano do Litwy. Poczem poczyniono przygoto-

wania do wysania korony. Znalaz siq jeden z biskupów

który mia przewodniczy poselstwu, kilku niemieckich gra-

fów i kilku ksit Szlskich. Drog miano obra przez

Krain na Prusy i Litw. Poselstwo to waciwe, które

miao przedoy ksiciu koron i insygnia królewskie w darcie

od Zygmunta, mieli wyprzedzi doktorowie prawa, którym

poruczono usun resztki skrupuów ksicych dotyczcych

szczegóów koronacyjnych i zakazu papieskiego, jak gdyby

skrupuy te byy najgówniejsz przyczyn wahania si ze

strony ksicia.

Tak tylko szybko decyzyi i popiech w dziaaniu

móg uratowa dzieo intrygi Zygmuntowej. Czu on bowiem

a nadto dobrze, e zasza jakowa zmiana w umyle Wi-

tolda, e ksi nie bez powodu wyraa w dobitnych so-

wach, i niedowierza szczeroci zamiarów Zygmunta, jak co

do owego kompromisu; e nie bez przyczyny oskara mistrza

zakonu przez umylnych posów. Wiedzia Zygmunt, e od-

mowa ze strony ksicia na propozycy dotyczc opieko-

wania si królestwem wgierskiem na czas niebytnoci tame
króla rzymskiego, równie niedobrze wróy na udanie si
dziea intrygi. Wprawdzie z relacyi krzyackich i z listów

Witoda do Jagiey pisanych, których kopie przysya mu
ksi, móg zaczerpn otuchy, e do zgody pomidzy kró-

lem polskim a Witodem jeszcze daleko, — bd co bd
popiech w dziaaniu by koniecznym.

Znagla do tego popiechu sam Witold. Jeszcze si
bowiem nie zatary wraenia pierwszego listu ksicia w spra-

wie nienadsyania ju korony, gdy przyby drugi podobny

z Litwy. I w tym ksi uprasza sekretnie Zygmunta, aby
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mu nie przysya liorony — co gorsza dla Zygmunta, wy-

raa wtpliwo, e tene przeszliodzony i ustawicznie zajty

innemi sprawami, nie moe szczerze zaj sie spraw lioro-

nacyjn. Zamiast przysania liorony, domaga sie l£sie od

Zygmunta, aby przez tycli posów litórycti zamierza wysa
na uroczysto lioronacyjn, jeszcze raz uroczycie zoy
liompromis w sprawacli spornycli z lirólem Jagie 23) Byo
to niedowierzanie w talv otwartej i prostej formie wypowie-

dziane, e mona je byo wzi za wyraz nieufnoci ze

strony oszuliiwanego przez Zygmunta lisicia. Tego atpli

Zygmunt w dobrze zrozumianym wasnym interesie rozumie
nie chcia, a zgorszony poniekd taliiemi wyznaniami zawi-

sego od swego liaprysu lisicia, tem bardziej postanowi

nie mie dla litoci.

Rozpoczyna tedy akcy i wysya natychmiast do Wi-

toda Zygmunta Rotha, ajenta krzyackiego wraz z jakim
sawnym doktorem prawa, Wochem, poruczajc im uspokoi

Witoda i zapewni go o czystoci i staoci zamiarów kró-

lewskich i przygotowa do przyjcia korony. Im to przy-

pada trudne zadanie naprawienia tego, co w skutek niezna-

nych bliej Zygmuntowi powodów ca spraw- zagmatwao
i popsuo. Zanim atoli posowie ci wyprzedzajcy uroczyste

poselstwo z koron przez Szlsk, Krain i Prusy zd do

Litwy stara si król ukoi umys Witolda zrczn odpowie-

dzi na jego ostatnie pismo, w której mu zarcza wielo-

krotnie, e wiadomoci jakie go o koronacyi doszy s
umylnie przez ich wrogów rozsiewane 2^) i e on nigdy nie

przestawa ani te dotd przestaje o niej myle. Wród
skarg na szowinizm króla Jagiey, i na husyckie machinacye

niektórych z rady polskiej korony, zarcza Zygmunt, e on

jak dawniej tak i obecnie skada kompromis w rce ksicia,

co gdyby by Jagieo ze swej strony na zjedzie uckim
uczyni nie byoby nigdy przyszo do tego co niestety dzieje

si obecnie. Popieszny goniec poniós ten elaborat kance-

laryjny do Litwy a kancelarya Zygmunta pracowaa nad

komponowaniem dokumentów zawierajcych projekt cisego
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zwizku pomidzy Zygmuntem a zakonem z jednej a Wi-

toldem z drugiej strony, by je wrczy odchodzcym do

Litwy Rothowi i woskiemu doktorowi. Uczyniono to nie

bez gbokiego namysu i z równ temu przebiegoci^ wie-

dziano bowiem, e posowie ci przejci bd na polskiej

granicy i e dokumenta te skompromituj Witoda w oczach

Polaków, podejrzywajcyeh ksicia o takowe separacyjne

zamiary. Odpowied Zygmunta datowan bya z Wiednia

22 lipca 1430 roku, a wkrótce potem Roth i doktor Bapty-

sta Cigala opucili Wiede zdajc powoli ku granicom

pruskim.

YIII.

Zjazd penomocników pod Toruniem. — Rozczarowanie Jagiey.
— Ponowna apelacya do kuryi. — Ozibe stosunki Jagiey
z Witodem. — Serdeczne zaprosiny ze strony Witoda do

Russdorfa na zjazd w Grodnie. — Obawy Russdorfa. — Pose
Jagiey w Dorsuniszkach. — Upadek Szafraców i maopolscy

medyatorzy. — Podjcie posów Zygmuntowycli.

Gdy wie o zamierzanym przez Zygmunta zamachu

docieraa do Polski, odbywa si podówczas pod Toruniem

zjazd penomocników polskich i litewskich, na którym Russ-

dorf odegra do niefortunnie role negocyatora. Posowie

obustronni wystpili z szeregiem skarg i da, których

strona przeciwna nietylko e zaspokoi nie moga ale i od-

powiedzie na nie nieumiaa. Posowie królewscy udowa-

dniali mistrzowi, e Witold niema prawa siq koronowa,

Witoldowi za wystpili z dawnem daniem ksicia, aby

król zezwoli na koronacy, której termin wyznaczony by
na dzie 8 Wrzenia i aby zoy kompromis w race ksicia

jako sdziego spraw spornych z Krzyakami i Zygmuntem.

Na co znowu odrzekli posowie Jagiey, e król odpowie

ksiciu na jego danie przez osobnych posów, których na
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ów termin 8 Wrzenia wyle do Litwy ^). Zamiast by tedy

porednikiem sporów, by Russdorf wiadkiem wyzwania,

które uroczycie dokonanem zostao, przez zwok odpowiedzi

królewskiej a do owego terminu koronacyjnego. W obec

tego wyzwania uwaa szanowny porednik sporów za sto-

sowne speni uroczycie dania Witolda. Russdorf owiad-

czy w obec obustronnych posów, e sprawa zakonu z królem

Jagie jest zarazem i spraw Witolda, gdy imi ksicia

figuruje w dokumencie pokoju piecz jego przewieszona

równie obok królewskiej, e przeto zakon nie moe sam

na sam traktowa z królem o sporach granicznych i innych,

i e musi by przy tem ksi. ,.Zakon wszake przestrzega

zawsze litery prawa i trzyma stron susznoci".

Posowie polscy, pomimo licznych zapewnie szacunku

i powaania dla korony, któremi ich obsypywa mistrz za-

konu, byli jakby zbici z tropu. W obec narzucania si
Russdorfa na porednika, w obec zapewnie jakiemi przez

zaufaców swych, jak przez komtura Toruskiego, udzi on

króla Jagie, zapewne e w obec tego nie byli przygoto-

wani na podobne owiadczenie Russdorfa. Prawda^ e wzgl-

dem skarg polskich na zamiar koronacyjny Witolda, zachowa

Russdorf stanowisko dwójznaczne, wicej moe przechylajc

si na stron skarc jak oskaron — co atoli nie prze-

szkadzao, e posowie uznali i zakon oszukiwa tylko

króla i koron, i e cile zwizany jest z Witoldem.

Tak to dalece zamcon bya opinia o Witoldzie przez

znane nam stronnictwo Szafraców, e nie oceniono naleycie

stosunku mistrza do Witolda. Z caego postpowania ksicia

osdza mistrz, e ksi jest wzgldem zakonu nieszczerym,

e udan przyjani, zapewnieniami sprzyjania i yczliwoci

maskuje inny zamiar, zamiar wyzyskania zakonu celem zre-

habilitowania zbolaej i ukorzonej ambicyi i dumy — i e
dla tego niemoliwem jest nakoni ksicia do oddzielenia

si od Polski — Polacy posdzaj zakon o potajemny jaki

z ksiciem zwizek. Jaki szczliw byby Russdorf, gdyby

posdzenie takowe mogo by rzeczywistoci, zabiegi jego
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byyby uwieczone, tajnie ywione yczenia byyby prawd,
mogca dla zakonu obfite i bogie wyda skutlii. Lecz

Russdorf dzi ju do gorzkiego przyszed przekonania, e
wielce przerachowa siq co do charakteru Witoda, e gdyby
by Witod zechcia zdradzi Polsk, jak niegdy po wiele-

kro zdradza zakon, byby wszake wszed w tajny zwi-
zek z zakonem przeciwko Polsce, byby przecie nie da
ode aby sprawy zakonu z Polsk z wykluczeniem ksicia

nie mogy by traktowane, e przeciwnie postaraby si na-

tenczas dla Litwy o zupenie odrbne a wykluczajce Polsk
stanowisko. Przedsi Russdorf a nadto czsto dostarcza

ksiciu sposobnoci do zwizania si z zakonem w przy-

mierze zaczepno odporne. Dzi niestety rumieni si przy-

pominajc sobie bezowocno tych zabiegów — gdy
ksi nietylko e indentyfikowa stanowisko Polski i Litwy

w stosunkach tych pastw do zakonu i Zygmunta, ale nadto

nie zezwala zakonowi nawet tak drobnych koncesyi jakiemi

byy sprawa biskupstwa i kapituy Rygajskiej i udajc
szczer przyja w obec mistrza oskara go zaocznie przed

Zygmuntem, a wic przed tym, który na kady wypadek

wielki jeszcze wpyw wywiera na zakonie.

Bd co bd Russdorf niemia powodu ubolewa nad

tem, e opinia Polski pod wzgldem pojmowania jego przy-

krego stosunku do Witoda, jest zamcon. Co go jednako-

wo bole mogo to bya prawie pewno, e ksi zna te

brudne i potworne intrygi zakonu, za pomoc których usi-

owa zakon roznieci iskr niezgody powsta pomidzy
nim a Jagie. Jeszcze bardziej gniewaa mistrza zaleno
w jakiej z tego wanie powodu pozostawa zakon wzgldem
Witoda — tego krewkiego, prdkiego i gwatownego nawet

ma — który w tym wypadku posiada tyle siy zaparcia

si siebie samego, e wmawia w mistrza, i nie wierzy

w plotki i potwarze rozgaszane o zakonie, e nie yczy
sobie nawet, aby mu mistrz na nie odpisywa lub mia si

usprawiedliwia. Zakon^ który do tej pory móg bezkarnie

intrygowa, mia przez to mdre zachowanie si ksicia
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race zwizane, a o co ksiqciu chodzi mogo, by ode
zawisym i nie mia ju na dal liazardownie intrygowa.

Zapewne^ e takie stanowisko byo dla bardziej anieli

przykrem, zwaszcza gdy otrzyma wiadomo Zygmunta
o stanowczym zamiarze wysania korony o zblianiu si
pierwszych posów, gdy odczyta rozkaz króla Rzymskiego

aby o ile monoci uatwi przeprawa posów do Litwy.

Nierównie przykrzejsz anieli mistrza zakonu bya
sytuacya Polski w obec wiadomoci o zamiarze króla Zy-

gmunta. Russdorf móg mie nadziej, e zblia si sta-

nowcza chwila kataklizmu, a chocia z obaw i trwog na

ni spoglda, móg przynajmniej tuszy sobie, e zakon

w mtnej wodzie przecie jaki poów uskuteczni. W Polsce

przeciwnie — z wiadomoci o zamiarze Zygmunta, znika

nawet ta iskierka nadziei, jak miano w obec guchych
posuchów, e ksi ju niechce korony, i e domaga siq

u Zygmunta^ by mu jej nie przysya. Kto wie czy w obec

tego nie aowa król tej doranej instrukcyi, któr udzie-

lono posom pieszcym do Torunia. To pewna, e rozcza-

rowanie, które nastpio skutkiem zachowania siq mistrza

na tyme zjedzie^ czego siq nigdy nie spodziewa, byo
dla bardzo bolesnem i e w tej chwili straci wiele z za-

ufania do Szafraców i ich husyckiej polityki nie przyno-

szcej spodziewanych owoców. W Polsce pojto teraz do-

kadnie, e na dzie ósmy Wrzenia, na ten nieszczsny

termin koronacyi Witolda— zbieraj siq liczni ksita Rusi,

wasale Litwy, e lubo niechtnie przybdzie tam mistrz

Russdorf, mistrz Inflancki, carzyki Tatarscy, i e ksi
zechce siq upewni o ich przyjani i wiernoci i zmusi
tern króla Jagie do naprawienia zego, którego tene sta

sie przyczyn na zjedzie uckim. Zjazd takowy— wiedzia

o tem król i Szafracy — jakkolwiek nie zawartoby tame
ugod dokumentami zatwierdzonych, oddawa ksiciu blask

majestatu, który na chwile nieopatrznie przymili jego wro-

gowie_, izolowa króla Jagie i zmusza go niejako do prze-

bagania brata i do zadouczynienia jego woli.
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Opinia powszechna w Polsce potpiaa zamiary Witolda,

uwaajc je jako seperacyjne a tern samem zgubne dla ko-

rony. W obec intryg Szafraców, sdzono powszechnie, i
król wyczerpa ju wszystkie rodki celem odwiedzenia

ksicia od zamiaru seperacyjnego i obawiano si, e zamach

na uni wkrótce bdzie uskuteczniony. Sami Szafracy szerz

te pogoski, aby przygotowa Wielkopolan do mnego oporu

a przynajmniej do nieprzypuszczenia korony i przejcia jj
na granicach Nowej Marchii.

Równoczenie postanowili Szafracy zaapelowa do

kuryi rzymskiej i to bezwocznie aby uzyska bull zaka-

zujc mistrzowi zakonu przepuci posów króla Zygmunta

wiozcych koron przez Prusy. Spraw t poruczono zna-

nemu ju nam pisarzowi kancelaryi królewskiej Piotrowi

czyckiemu i wysano go siedmiotrze do Rzymu z ko-

sztownymi upominkami dla tych kardynaów, którzy mieli

si zaj spraw. Uzbrojono go w dorane koncepta pism,

na mocy których miaa kurya powtórnie zakaza Zygmun-

towi i jego biskupom zajmowania si koronacy: mistrzowi

za miano poleci, aby w spraw koronacyi si nie mi-
sza, przeciwnie, eby posów króla Zygmunta nie przepuci

przez Prusy i eby stara si swem porednictwem zaago-

dzi spór braci. Podobn odradzajc koronacyi bull

miano z kuryi przesa i Witoldowi 2). Konieczno wysania

takowych buli popara kancelarya polska tem, e koronacy
Witolda wymierzon jest przeciwko unii, gdy Witold jest

tylko namiestnikiem królewskim na Litwie a nie ksiciem

samodzielnym mogcym siga po koron. Król Zygmunt^
twierdzono dalej — nie mia udziela korony, zawar bo-

wiem traktat z królem Polskim, na mocy którego zobowi-

zywa si nie odrywa od korony krajów bdcych w jej

posiadaniu. Podobny argument zastosowano i wzgldem
zakonu, który niemia pomaga Zygmuntowi w zamierzonym

zamachu.

Takowe argumenta
,

poparte drogimi upominkami,

miay przekona kury, tem bardziej, e pose zarcza,
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e gdyby sprawa koronacyjna nie absorbowaa gnuuiej-
cych od przeszo roku sil Polski, juby busytów nie byo
na wiecie, gdy król Jagieo nieomieszkaby by zgnie
ich zupenie. Jakkolwiek atoli takie zapewnienie mogo
skoni papiea do jak najywszego zajqcia siq spraw kró-

lewsk, nie móg on jednakowo przysta na wszystkie

jego proby. Szczególniej jednego dania nie moga uwzgl-

dni kurya, a mianowicie napisania bulli zakazujcej mi-

strzowi zakonu przepuszczenia posów Zygmunta przez Prusy.

Prokurator bowiem zakonu tajemnie uprzedza kardynaów,

e zakon cignby na siq potrójn nieask, gdyby mu
wedug takowej bulli postpi naleao, mianowicie nieask
króla Zygmunta, powtóre Witolda a wreszcie panów i ksi-

t Niemieckich, jadcych w poselstwie z koron. Ale pose
polski mia i na taki argument gotow odpowied. Mia on

owiadczy, e Polska zawara z zakonem pokój wieczny,

w którym zastrzeono, e adna strona niemie u siebie

ywi wrogów i nieprzyjació strony przeciwnej. Czy
mógby tedy zakon przepuci posów Zygmunta, jadcych
do Litwy w zamiarze oderwania tych krajów od Polski?

Jeeliby tak by mogo, natenczas i król Polski mógby
przepuci przez kraje koronne husytów^ zamierzajcych

napa na Prusy. Wszake kilkakrotnie domagali si o to

zezwolenie posowie husyccy u króla Jagiey a król prze-

cie dotychczas na to nie zezwoli. Na tak odpowied,

móg straci nawet prokurator zakonu lisi spryt i nadzwy-

czajn przytomno— i nie wiedzia coby mia na to odrzec.

Z przyjazdem czyckiego do Rzymu, nasta chwilowy

zamqt u sterników nawy kocielnej, jak to zarcza proku-

rator zakonu w swej relacyi do w. mistrza, naiwnie opo-

wiadajc te wypadki. Kuryalici twierdzili, e skutkiem

wysania danych bull^ powstanie olbrzymia niezgoda po-

midzy kury a Rzymskiem pastwem; kardynaowie przy-

chylni Zygmuntowi usiowali zapobiedz wysaniu— pomimo
to atoli postanowiono speni danie Polaków, r,9dyz oni

obiecywali zgnie husytówy którym król Zygmunt nietylko ze

Ostatnie lata Witoda. 20
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nie móg da rady, ale Jak to do gono mówiono, za pomoc
nich cicia zgnie duchowiestwo'''' . ^) Nie wchodzimy w to

czy ostatnia pogoska bya prawd czy t tendencyjn

plotk mszczcej siq na swym wrogu kancelaryi polskiej

;

konstatujemy, e donosi o niej powany prokurator zakonu

i e tak jej przypisuje donioso w skutkach. Uczeni

rzymscy, popieraj teraz argumenta kancelaryi polskiej

i twierdz, e król Rzymski nie ma prawa rozdawa ko-

rony, gdy sam jeszcze nie otrzyma korony cesarskiej od

papiea. Inni doktorowie znowu do tego samego przycho-

dz wniosku za pomoc takiej argumentacyi^ e aby król

Zygmunt móg kogo koronowa, to powinienby by on sam

nie przyjmowa od papiea korony.

Z powyszego widoczna, e kancelarya polska polecia

uy wszelkich rodków aby przeszkodzi koronacyi^ i e
najgówniejszym rodkiem byo wykazanie niemocy Zygmunta

i Niemców w obec wrogów kocioa husytów, jakote za-

rczenie, e gdy papie zapobiey koronacyi, natenczas

Polska postara si o zgniecenie kacerstwa w Czechach.

A pose — któregomy poznali jako kreatur Szafraców,

przy owej nieszsnej legacyi w acucie,— musia by bar-

dzo sprytnym, gdy po jego przybyciu do Rzymu, mówiono

tame w najwikszej tajemnicy, iz gdyhy obecnie panowa

pokój we Francyiy moznahy hylo Rzymskie pastwo i Rzymsk
koron odebra Niemieckiemu jzykowi. Moe i takie plany

ywiono ju podówczas w kancelaryi królewskiej ? Nie, to

byoby za wczenie— to bya finta tylko Szafraców, groba

dla Zygmunta i Krzyaków.

Takimi byy rodki przygotowawcze do przyszej

kampanii ze strony wrogów Witodowych. Nie myleli oni

wcale o jakichkolwiek chociaby najdrobniejszych ustpst-

wach i to nawet wtenczas, gdy powszechnie sdzono, e
mdry Russdorf stoi po stronie Witolda. Chcc przeszkodzi

dostaniu siq posów do Litwy, rozpoczto ukady z wrogiem

Zygmunta, z Brandeburczykiem, aby tene nie dozwoli im

przejcia przez swe terytorya, Wielkopolan za, pod prze-
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wództwem Jana Czarnkowskiego, powoano pod bro i po-

stawiono cis stra graniczn majc czyha na posów
króla Zygmunta.

Stanowisko króla Jagiey byo moe i najtrudniejszem.

Skoro mianowicie wzi on pod rozwag ultimatum Witolda

w sprawie kompromisu i zezwolenia na koronacy, skoro

mianowicie pocz rozwaa jakie nastpstwa pocign by

mogo stanowcze zerwanie z Witoldem, wraca on znowu

do swój pierwotnej myli, ofiar wasnej korony okupi po-

jednanie si z Witoldem, powróci dawn przyja i zmaza
winq, której si by dopuci. Atoli skrpowany wpywem
tych, których dam ask sw wywyszy, pokonany na

zjedzie Jedleskim i zrzucony z piedestau królewskiego

stanowiska jakie dotd by dziery w Polsce, nie móg on

i nieumia pomimo woli zaradzi zemu. Niedziwna tedy, e
w imieniu jego z kancelaryi królewskiej wychodziy coraz

to bardziej kompromitujce Witolda skargi do kuryi, do

ksit elektorów, do królów i ksit zagranicznych,

i e w imieniu królewskiem starano si przedstawi zamiar

koronacyi Witolda jako seperacyiny, na dowód czego przy-

taczano dowody w licznych dokumentach Witolda, w któ-

rych si ksi zobowizywa, e po jego mierci Litwa

powróci do Polski. Oczywista^ e w skargach tych o do-

kumencie unii Horodelskiej gwarantujcej Litwie woln
elekcy za porozumieniem si z królem Polskim nie byo
i mowy. Szowinizm i hipokryzya , przygotowywanie si
do boju i rozmylne oczernianie czci i sawy wielkiego

Witolda, oto bya polityka Szafraców z tej epoki nieszcz-

snej historyi intrygi.

Witod tymczasem odpowiada na nieszczero ze strony

Polski zupen na pozór obojtnoci. W pocztkach Sierpnia

mijao ju sze tygodni od czasu kiedy pomidzy nim a kró-

lem Jagie nastao zowrogie milczenie ^). Witold nie mia
ochoty przerywa go chociaby sówkiem tylko — bo i do

czegó by taka odezwa doprowadzia. Z Polski nadchodziy

wiadomoci, e'Szafracy zbroj siq w Wielkopolsce do oporu

20*
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i do nieprzepuszczenia posów Zygmunta. Równoczenie do-

szy go listy Zygmunta zawiadamiajce o tem, i skru-

puy lisie.ce co do koronacyi nie s uzasadnione i e
posowie z koron niechybnie na termin 8 Wrzenia przy-

bd do Litwy. Co podówczas sdzi Witod o Zygmuncie,

o którego nieszczeroci i intrygach by przekonany— atwo

poj mona. Witod czu to dobrze, e lada chwila, lada

nieogledny krok z czyjejkolwiek bd strony— a katastrofa,

której tak starannie unika, moga nastpi. I w tej chwili

atoli, Witod tak pewnym by siebie — i nieprzypuszcza

monoci stanowczego zerwania ze swej strony lub te ze

strony swych poddanych, dla których wola jego bya roz-

kazem. Zarówno przekonany by, e król Jagieo nie pod-

niesie ora na niego, i e zbrojenia w Wielkopolsce zmie-

rzaj do nieprzepuszczenia postów i straszenia Krzyaków
zarówno jak i jego samego. Czy w obecnej chwili stanowczy

protest przeciwko nadesaniu korony by moliwy? Czy
"Witod, lubo przekonany, e Zygmunt pracuje i wysila si

aby przyspieszy katastrofa, móg obecnie zada stanowczo

od Zygmunta, by mu nie przysya korony? Wszake Zy-

gmunt otwarcie wyraa, e i jego honor i jego ambicya

wchodzi tu w grq; zreszt zanimby list tej treci doszed

Zygmunta, posowie z koron dawno ju byli w drodze.

W obec owiadczenia ze strony Zygmunta, i posowie jedni

ju wysani, drudzy, majcy przywie koron i insygnia

koronacyjne do Litwy, niebawem udadz si w podró,

w obec tego niepozostawao Witoldowi nic innego, jak tylko

urzeczywistni zamiar koronacyjny. Z kancelaryi ksicej
wychodziy tedy listy do ksit Ruskich i Tatarskich, do

przyjaznych baronów Polskich, do obu mistrzów, z zapro-

sz .Jem na zjazd, majcy si odby 8 Wrzenia, jak to

dawniej uradzono. Czy Jagieo lub Polacy zezwol lub nie,

bez zwoki przyjm koron— byy sowa Witolda.

Wyrazy takowe— nie wiadcz, jakby to si zdawa
mogo, o niewzruszonoci zamiaru Witolda— maj one przy-

wie przeciwników do upamitania si — a s zarazem

I
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zwierciadem gniewu i oburzenia ksicego przeciwko nim

i królowi Jagielle. Witold umie i ze swej strony wywrze
presy — a sowa te wywoaj moe w Polsce opór prze-

ciwko polityce Szafraców i zgotuj upadek gówuych jego

przeciwników.

Natomiast w stosunkach do mistrza jest ksi tak

nazbyt grzecznym, tak uprzedzajco sodkim i serdecznym,

e niepodobna niedostrzedz, i to zachowanie si jest tylko

mask, i e ksiq znakomicie odgrywa znan mu rol

dyplomaty szkoy krzyackiej. Gdy bowiem wrócili po-

sowie ksicia z owego zjazdu pod Toruniem i owiadczyli

o wspaniaem podejmowaniu ich ze strony mistrza, zdawa
si ksi nieposiada z radoci. Szczególniej zadowolnio

go, e mistrz po jego woli odpowiedzia penomocnikom

polskim. Z tej tedy odpowiedzi — która jak to zauwaano
bya klska Szafraców — postanawia skorzysta ksi
i nakoni mistrza, aby na oznaczony dzie koronacyjny

przyby do Litwy. Na tem przyrzeczeniu zaley wielce

ksiciu, który wie o tem^ e t pozorn wspólnoci swych

interesów z interesami zakonu wywrze mógby stanowcz

presy na Jagielle.

Z drugiej znowu strony mia ksi powody do po-

wtpiewania, azali mistrz nie odmówi zaproszenia, gdy móg
wiedzie o tem, e mistrz na owym zjedzie pod Toruniem

bez adnych uwag wysucha tre zapisów Witodowych,

które przynieli na ten cel penomocnicy polscy, aby do-

wie, e zamiar koronacyjny )isicia wymierzony przeciwko

tyme zapisom. Witold poj krytyczne stanowisko Russdorfa

skoro tene przez posów litewsliich owiadczy ksiciu, e
gdy sprawy niecierpice zwoki nie stan na przeszkodzie,

mistrz na termin 8 Wrzenia przybdzie. Oczywista, e
w obec tego owiadczenia trzeba byo usun wtpliwoci
mistrza i chociaby nadmiarem udawanej przyjani pokona
jego wahanie si. To te dzikowa mu w nadzwyczaj

uprzejmych sowach za trudy podejmowane w jego sprawie,

za przyjacielsk odpowied jak go niedawno zaszczyci
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a nawet za tq niepewn obietnic przyjazdu. Witod zar-
cza, e byoby to dla prawdziw i niezwyk przyjemnoci,
gdyby mistrz raczy przyby osobicie, a odgadujc niejako

jego wol, zapewnia, e skoro si to mistrzowi nie podoba,

ksi nie zaprosi arcybiskupa Kygajskiego, jak wiemy wroga
zakonu, na uroczysty zjazd ^).

Nad tym tematem zjazdowym rozwodzi si ksi
obszerniej w listach swych pisanych do Russdorfa. Daje

mianowicie instrukcye dotyczce przybycia posów Zygmun-
towych, eby mu wic natychmiast doniesiono o dniu ich

przybycia, dalej, czy na Ragnet czy wprost na Grodno

miaby ich wysya w drog, e zaprasza na zjazd land-

mistrza Inflanckiego^ wielkiego ksicia Moskwy itp. i pro-

ponuje, eby mistrz ju na dniu 4 Wrzenia przyby do

Trok, gdzie go te ksi z dostojnymi gomi oczekiwa
bdzie. W licie tym wyrazi si ksi, e tak pewno
liczy na przybycie Russdorfa, i wcale nie obawia si z jego

strony zawodu — a t pewno popar zakoczeniem zwró-

conem przeciwko królowi Jagielle. Donosi dalej, e ju
od dawna niemia wiadomoci od króla^ e jednakowo
zmuszony by obecnie do napisania gronego listu z wyrzu-

tami dlaczego by go mia ponia i ustawicznie oskara
przed papieem i królami i pogrozi, e jeeli si nie po-

wcignie i nie przestanie nadal go oczernia i ponia,
natenczas ksi bdzie zmuszonym objawi na króla w ar-

tykuach podobnych, wszystko to, cokolwiek wie o nim

zego ^). Jak z tego widoczna, presya ze strony Witolda

bya niema a przed bystrem jego okiem nie uszy machi-

nacye husyckie Szafraców.
'''

Korespodencya ksicia z mistrzem wzmaga si^ jakby

na dowód jak bardzo mu obecnie na przyjani zakonu zaley.

Co dnia niemal biegn gocy ku granicom zakonnym, wr-
czajc pogranicznym komturom listy ksice do dalszej

odseki. Marszaek zakonu Henryk Holt naley do zapro-

szonych na uroczysto wrzeniow dostojników zakonnych,

jako znawca kraju i jzyka litewskiego '). Kiezgajo sta-
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rosta mudzki, otrzyma stosowne rozkazy, aby na granicy

oczekiwa przybycia w. mistrza i starszyzny zakonnej.

Mistrz otrzyma zachcenie aby okrtem raczej na Kagnet^

anieli konn na Grodno odby podró; wiedzia i poczwszy
od granicy Litewskiej liczni ksita jeden po drugim po-

czwszy od ks. widrygiey i Zygmunta Kiejstutowicza

bd mu dodawani do wity; wiedzia i o tem, e Witod
nie pozostaje ju w korespondencyi z Jagie i e grobowa

pomidzy nimi nastaa cisza, e obie strony udaj obojtno
to te móg sdzi, e chwila krytyczna ju si zblia ^).

To wszystko wiedzia Kussdorf od Witolda i z upragnieniem

w duszy wyczekuje jakiej katastrofy, jakiego zajcia, które

daoby powód do wojny pomidzy Polsk a Litw, gdy
doniesiono mu^ e poselstwo Zygmuntowe jest w drodze i e
równoczenie Polacy stoj na granicy by je pojma. e
tajemna rado mistrza poczon bya z trwog i obaw—
nie potrzebujemy bliej uzasadnia— to te niczego stanow-

czego nie odpowiada on Witoldowi o swym przyjedzie.

Przewiduje to Witod i dorozuraiewa si powodu mil-

czenia ze strony Kussdorfa. Zjazd, bd co bd, nastpi
musi a z nim i koronacya jeliby posowie Zygmunta na

czas oznaczony przybyli. Witod atoli ju podtenczas wie-

dzia, e posowie ci nie przybd i e król Zygmunt z ro-

zmysem wysa ich drog ldow, gdy w ten tylko sposób

mona byo uskuteczni skandal na granicy polskiej. Ale
sam zjazd licznych ksit i wasalów Litwy przywiedzie

kancelary polsk do upamitania i zmusi króla do ukadów,

sdzi mdry znawca ludzi i stosunków Witod
;
gdyby tylko

mistrz przyby, gdy nieprzyjazd jego mógby go narazi

na wstyd i upokorzenie w obec Polski. Witod postanowi

tedy wywiera presy na mistrza zapomoc listów, które

pozwalay zakonowi mie jak nadziej, e separacya na-

stpi moe, i tem zmusi go do przybycia. Uwiadamia go

przeto na dniu 13 Sierpnia,^) e król Zygmunt z pewnoci
przyle koron na oznaczony termin, a e Polacy bd
wzbrania poselstwu przejcia przez granic, mogoby to
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zatrzyma ^mistrza w Malborgu i przeszkodzi zamierzonej

podróy. Przyznaje to ksi sam i pisze dalej : Kochany

mistrzu ! Gdyby nawet z powodu nie dajcych si dzi prze-

widzie przypadków^ nasza koronacya miaa by opónion
lub doznaa przeszkody, tak eby na umówionym terminie

nie przysza do skutku, to pomimo to upraszam was usilnie,

zechciejcie do nas przyby na termin. Zechciejcie przyby

bez wzgldu na to czy przybd posowie Zygmunta czy

te nie^ abymy pomówi mogli o kwestyach naszych wspól-

nych, gdy wielu ksit i przyjació naszych bdzie obec-

nych. A gdyby jakimkolwiek bd sposobem koronacya

nasza doznaa zupenej przeszkody, to chcielibymy siq

z przyjaciómi naszymi naradzi abymy si obroni mogli od

moliwego napadu ze strony wrogów naszych. A chocia nie

mam zamiaru nikogo napada, mam jednakowo wasn
obron na umyle^ jak n. p. wzgldem króla Polski, który

nas i kraje nasze ponia, wkada na nas jarzmo niewoli —
a my nie chcemy by niewolnikami lecz ludmi wolnymi.

To te nie zamylamy wie wojny przeciwko królowi Polski

lecz broni si gdy nas napadnie. . .

.

. . . Doniesiono nam — jako król Polski wypuci Krask
z wizienia ; wiedcie, e on tak ustnie jak pisemnie a nadto

przez posów i dokumenta zarcza nam, e Krask nigdy

nie wypuci z wizienia. Nadto czsto mówiem królowi, e
ma do wyboru albo y z Krask albo z nami— a skoroby

go wypuci z wizienia, postrada nasz przyja. Wy za
dobrze wiecie za co to ów Kraska by uwiziony. Skoro go

tedy na wolno wypuci król, wnosimy std na pewno,

e ju nie chce ani zamyla y z nami w przyjani.

List ten mia na celu podda mistrzowi iskr nadziei,

pod wzgldem tajnie ywionych myli separacyjnych i za-

cbci do gorco oczekiwanej przez ksicia podróy. O celu

tym jak najmocniej jestemy przekonani z caego tonu listu,

w którym gorycz serca^ brak nadziei zgody i nieufno z jak
ksi traktuje króla, ma tern gbsze, lepe prawie zaufanie

zrodzi w mistrzu do Witolda. Sdzilibymy tak o tym celu,
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gdyby nawet w przywiedzionym licie nie byo kocowego
a nadzwyczaj charakterystycznego ustpu. W niem donosi

Witod, jako si od sekretarza swego Bartomieja, bawi-

cego przy królu Zygmuncie dowiaduje, e Prokop wódz

Taborytów pogodzi si zupenie z królem Zygmuntem i e
zamierza uskuteczni zgod pomidzy nim a caem króle-

stwem Czekiem. Bya to wiadomo, której sam Witolda

jeeliby j nawet otrzyma, nie byby dawa wiary. Ale on

podaje j w dobrej jakoby wierze, gdy chce przekona

mistrza, e sprawy czeskie ich sprzymierzeca Zygmunta

maj si ku lepszemu i za pomoc tego wybiegu wla otu-

ch w trwoliwe serce Russdorfa.

Z tem wszystkiem mistrz nie tak rycho da si prze-

kona pontnym i piknym sówkom Witodowych listów.

On poczu ca fatalno nastpstw gdyby poselstwo Zy-

gmnntowe wywoao kolizy pomidzy krajami Polski a za-

konu i spodziewa si jakiego stanowczego kroku ze strony

Witolda^ jak propozycyi aliansu na podobny wypadek.

Tymczasem Witod nie wyklucza monoci takiego aliansu,

ale da aby mistrz przyby wpierw do Litwy, gdzie do-

piero bdzie si mona naradzi nad wspólnymi interesami.

Jake atoli mia tam jecha, gdy na granicach polskich

zbrojne stay hufce — gdy ju dokadnie komturowie gra-

niczni wiedzieli, e Polacy granice od Nowej Marchii sil-

nem! obstawili czatami i e jacy posowie Zygmunta ju
si prawie zbliali do granic. Komturowie, poddani zakonu

z trwog patrzyli w przyszo i zdawali si wzajemnie pyta

^co to bdzie". Jake w tej stanowczej chwili miaby mistrz

wyjeda. Byo to w poowie Sierpnia 1430 roku. W tej

krytycznej chwili postanowi mistrz zaapelowa do star

szyzny zakonu. Njdowiadczeszy z komturów^ komtur

z Christburga odradza podjcia podróy na Litw ^^).

, Pomnij — pisa on do wielkiego mistrza — e stosunki za-

konu s tego rodzaju, i niedozwalaj na Twój wyjazd.

I tak ju wysyasz tame marszaka zakonu z komturem

Toruskim; komtur z Czuchowa ma take wyjecha^ gdy-



— 314

by i Ty mistrzu mia si uda za nimi, musiaby zabra
z sob najznakomitszycb ze starszyzny a kraj nasz zostaby

ogoocony. Nawet by w. mistrzu nie zdy zreszt przyby
na termin. Mojem zdaniem najlepiej byoby pozosta w domu
a da marszakowi penomocnictwo do zastpienia siq, po-

kierowawszy w poprzód w ten sposób spraw, aby jak naj-

rychlej z poselstwa wywiza siq mogli, lub eby przynaj-

mniej komtur Toruski, bdcy zarazem sotysem, napowrót

powróci. Zreszt z zaczonych kopij listów Witodowych
widz^, e on pisze tylko o zjedzie a o koronacyi niczego

(stanowczego) nie wspomina, a i poselstwo zdajce z ko-

ron nie mogoby w aden sposób stan na termin w Wilnie.

W kocu Witod powinienby si janiej tumaczy— wedug
rady komtura z Christburga — któr przyj wielki mistrz

i zgodnie z ni sobie postpi. W par^ dni póniej marszaek

zakonu i znany nam komtur Toruski byli ju w drodze

do Litwy.

Witod odczuwa czego po nim daj Krzyacy i wie-

dzia, e jeeli nie napisze wprost, e zamierza sie koronowa^

mistrz zakonu na czem mu najbardziej zaleao — nie przy-

bdzie do Wilna. Ju na dniu 16 Sierpnia zasza okoliczno,

z której móg w tej mierze skorzysta i zadowolni mio
wasn zarówno jak i interesowno zakonu.

Dnia 16 Sierpnia rano, przyby podkomorzy Andrzej

pose królewski na dwór Witolda do Dorsuniszek. Pose

pokornie powtarza sw legacy^ na mocy której, król Ja-

gieo prosi, baga i zaklina ksicia, aby odoy termin

koronacyi, która jak mu donosz miaa siq odby na dniu

8 Wrzenia, i aeby przed tym terminem móg si odby
zjazd osobisty króla z ksiciem. Jagieo ofiarowywa ze

swej strony wszystko to uczyni czegoby w. ksi zada,
e król nawet wasn koron chce odstpi ksiciu, któremu

si wraz z dziemi swymi i pastwem poleca i w opiek

oddaje, tak i bdzie móg z nim uczyni co mu si tylko

podoba, byleby tylko uczyni zwok z koronacy.
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Witod na t^ propozycy odpowiedzia, e terminu

zjazdu nie przeduy i doniós o tem mistrzowi, aby go

zmusi do natychmiastowej podróy '^).

Có to, zapytamy, spowodowao tak nag przemian
w umyle lirólewsliim ? Wszake nie pisywali do siebie od

paru miesicy a Witod, nie otrzymujc nawet odpowiedzi

na swe pisma, owiadczy, i niema wcale ochoty przerywa
tej bogiej ciszy i aowaby nawet na ten cel pióra i atra-

mentu. Król za zdawa si by cakowicie zawisym od

swych zauszników^ którym zawdzicza t gron sytuacy.

Stronnictwo Szafraców uchwalio — takby si zdawa
mogo — wyda wojn Witoldowi gdyby si poway koro-

nowa i w tym celu obstawio granic Mazowieck od strony

Litewskiej a Witod, w odpowiedzi na to, nakaza równie
wzmocni zaogi pogranicznych zamków. Z obu stron cze-

kano hasa wojny, tem prawdopodobniejszego, o ile e wie-

dziano o terminie koronacyjnym i o podróy posów Zy-

gmunta. Skoro tedy król w tej stanowczej chwili tak wielce

si ponia w obec Witolda, skoro pose jego na klaczkach

prosi o zwok terminu koronacyi^ e zreszt król na wszystkie

inne warunki Witolda przystaje, to krok taki naley przy-

pisa nietylko agodnej i unikajcej stanowczych scyssyj

naturze sdziwego króla, lecz w równej mierze i walce

zaszej w onie jego senatorów^ o której niestety adnych
pozytywnych nie mamy danych. To pewna, e z chwil
gdy król owiadczy gotowo przystania na warunki obra-

onego ksicia, Szafracy upadli. Wszake jednym z gó-

wnych warunków ksicia byo ich usunicie. e atoli nie

zwyciya partya przeciwna, a wic senatorów przychylnych

Witoldowi, dowodzi ta okoliczno, e i w tej chwili jeden

z rodków zaradczych, a mianowicie niedopuszczenie lub

przejcie poselstwa Zygmuntowego, jak wiemy pomys Sza-

fraców, uznano za zbawienny.

Polityka Szafraców, polegajca na tem, aby wszel-

kimi sposoby, chociaby nawet za pomoc tak hazardownego

rodka jakim bya wojna uzyska bezwzgldn supremacy
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nad Litw, na zasadzie traktatów poprzedzajcych unij

horodelsk a z wykluczeniem ostatniej, upada wród chwili,

kiedyto oni rachowali na pewne zwyci^ztwo. Mowie, któ-

rzy ich zastpili przy sterze polityki, nie pochodzili atoli

z obozu ich wrogów — przeciwnie, byli to tylko rozwani

porednicy wród starcia si stronnictw, nieprzeceniajcy

si Polski i znajcy potg i geniusz Witolda, mowie
którzy wiedzieli, e jeeli kolizya nastpi jeszcze za ycia

Witolda, nie mona przewidzie na czyj stron przeway
si szala zwyciztwa. Ci maopolscy senatorowie, z poród

których niebawem po mierci Witoda jeden mia stan na

czele nowego stronnictwa, sprzyjaj nawet Witoldowi, wielbi

jego cnoty i geniusz, i wiedz dokadnie, e wszystko to

co Szafracy o separacyjnych dnociach Witoda mówili,

jest faszem — natomiast podejrzywali Szafraców, e oni

su za bezmylne narzdzie jakiej intrygi krzyackiej

i e sami zgotowali rozstrój pomidzy Polsk a Litw.

Taki biskup krakowski Olenicki, Tarnowski lub Micha-

owski posujcy czsto do Witoda, najdokadniej obeznani

byli z wszystkimi bdami polityki Szafraców
;
przekonani

oni byli o cakowitej niewinnoci Witoda oczernianego przez

tyche— wiedzieli atoli, e przyzna si do tego obecnie nie

mona, gdy trudno odwróci biegu wypadków, które za-

szy tak daleko, e przeto trzeba salwowa honor królew-

stwa jakimi ukadami, przeduaniem i zwlekaniem kwe-

styi — choby nawet upokorzeniem chwilowem wasnego

króla. Liczono przy tem na prawo charakteru Witoda,

na jego wspaniaomylno, a wreszcie i na jego wiek i star-

gane siy, które wkrótce ju miay koniec pooy jego y-
wotowi. W rzeczy samej nie róni sie przeto panowie

maopolscy a porednicy w scyssyi stronnictw od Szafraców

w zapatrywaniach na kwesty supremacyi korony nad Litw
— tak samo jak Szafracy nie ycz i oni korony Witol-

dowi i zazdrosnem okiem patrz na jego rozwielmonienie

si— róni si natomiast w doborze rodków celem zapo-

bieenia koronacyi, a pod tym wzgldem s niebezpiecz-

1
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niejszymi przeciwnikami Witolda anieli Szafracy, lepo

wpadajcy w zasadzk, przygotowan przez Zygmunta

i Krzyaków. Szafracy byli tak bezwzgldnymi wrogami

Witolda i porównania Litwy z Koron, e konspirowali

nawet z Krzyakami, wcliodzili w ukady z uajwikszymi

wrogami Polski i Litwy, byle zwali akt unii Horodel-

skiej; tak zalepieni w nienawici ku Witoldowi, e na

olep idc t drog pocigali kraj wasny w przepa
wojny domowej. Olenicki przeciwnie, osobicie zaprzyja-

niony z Witoldem^ móg sam by porednikiem ukadów
pomidzy ..Jagie a Witoldem; pouczony dowiadczeniem

i mdry spostrzegacz bdów wszechwadnego stronnictwa

Szafraców, bdzie je unika, a si swej wymowy i nie-

polednim talentem sprawi podan zwok na wyomie,

po za którym bezdenna bya przepa. Szafracy przebo-

jem chcieli zwalczy Witolda, i pewno, e dopokd oni

stali ' przy królu, nigdyby nie zezwolili na to ponienie

si, którego dowód widzielimy w kapitulacyi i probie

o zwok w koronacyi przedoon przez podkomorzego

królewskiego Andrzeja. Jaka tedy rónica panuje pomidzy
deniami takiego Szafraca a OJenickiego, gdy dla osta-

tniego i tak gbokie ponienie si króla jest rodkiem tylko

do celu

!

Tak sobie tómaczymy scyssy stronnictw w onie se-

natorów Polskich, która musiaa wyprzedzi ow legacy

podkomorzego Andrzeja. Ksi jak to napomknlimy od-

powiedzia z godnoci w uprzejmych lecz stanowczych

sowach, przez usta swego sekretarza Lutka z Brzezia, i
terminu zjazdu nie przeduy, e przeciwnie z wszystkimi

przyjaciómi, których w tym celu sprosi widzie si bdzie

i ich obecnie oczekuje, z którego to powodu nie moe si
przed tym terminem zjecha z królem 12).

W skutek odpowiedzi, król Jagieo, zmuszony by
wysia solenne poselstwo do Witolda z powtórzeniem

proby i kapitulacyi. Jakie okolicznoci go znaglaly do

tego kroku ; obaczymy niebawem, jakie atoli scysye od-
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byway si po tej odpowiedzi ksicej w onie senatu^

o tern milcz dzieje. To pewna, e Szafracy upadli a Ole-

niccy, Tarnowscy, Michaowscy i inni magnaci Maopolscy

zajli ich dotychczasowe stanowisko. Jak dalece atoli byli

nowi doradcy, Maopolanie
,

pewnymi panami sytuacyi

i sukcesu swego poselstwa, powiadcza ta okoliczno, i
równoczenie z odjazdem posów do Litwy, wysano do

papiea prob, aby przesa Witoldowi i Jagielle pisma z po-

winszowaniem uczynionej zgody^ po której koció ma prawo

spodziewa si zupenego wyniszczenia kacerstwa. Niestety

bulle te miay nie zasta jednego z adresatów przy yciu

a mia by nim Witod. Król, we wasnej osobie, wraz

z siostr sw ksin Aleksandr Mazowieck, któr w po-

przód wysano, z Olenickim i Tarnowskim mia si przy-

gotowywa do podróy na Litw.

By to zreszt ostateczny czas do zgody. Dnia bo-

wiem 19 Sierpnia forpoczta poselstwa Zygmuntowego,

skadajca si z Dra Baptysty Cigala i Zygmunta Rotha,

Krzyaka bawicego w roli (agenta) powiernika i domownika

na dworze Zygmunta, dostaa si w rce czyhajcych na

nich Wielkopolan pozostajcych pod dowództwem Czarn-

kowskiego.

W okolicach Czuchowa, posowie ci przedzierajc si

ukradkiem przez Polsk granic do Prus, zostali pojmania

obdarci i obici — a po przekonaniu si, e nie wioz ko-

rony, puszczeni na wolno. Mogli tedy zapaka nad t
gorzk wolnoci i chwil powrotu, gdy w myl instrukcyi

danej im przez Zygmunta, chccego wyzyska gwatowny

i mciwy charakter Witolda, (z tej bowiem strony najbar-

dziej pozna ksicia) narazili si na nielitociwe kije. O obro-

nie bowiem kilkunastu, naprzeciwko od tygodni czatujcych

setek rycerzy i mowy by nie mogo. Przebiegy Zygmunt

zarówno jak i Krzyacy przewidywali to zajcie, z niecier-

pliwoci oczekujc wieci o zamieszkach pomidzy Polsk

a Litw, które to zajcie powinno byo wywoa. Uwolnieni
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tedy posowie udali si do korotura Czluchowskiego a ten

odesa ich do W. mistrza ^^).

Zakon truchla o „swój honor" zwaszcza e oba-

wiano siq, aby nie znaleziono u owych posów listów

mogcych go skompromitowa. To te sotys Nowej Mar-

chii, gorliwy o cze zakonu, a mianowicie aby brudy jego

nie wystpiy na wierzch, posa swego szpiega do Kalisza,

aby si dowodnie przekona, azali podejrzenia siq nie ziszcz.

Posano równie i do panów Wedlów z pytaniem dlaczegoby

naleeli do spóki z Czarnkowskimi, celem pojmania posów
króla rzymskiego. Odpowiedzieli Wedlowie ogólnikowo, e
bynajmniej tego nie uczynili przez zo do zakonu^*). O tem

wszystkiem donoszono natychmiast do Malborga.

Mistrz Russdorf dowiadywia si równoczenie z innej

strony, e panowie Maopolscy przykadaj rkq do uczy-

nienia zgody pomidzy królem a ksiciem i e król co nie

bardzo sympatycznego napisa do Witolda o komturze To-

ruskim. Nie uspakajay go przeto ani wieci z Mazowsza,

skd si dowiadywa, e najmodszy ksi zwany „Zym"
nie zoy Jagielle hodu lubo by wezwanym do zoenia,

ani nowiny z nad granic polsko-litewskich, wrócych wojn.

Kussdorf z obaw patrza na gromadzce siq od strony Czu-

chowa hufce Wielkopolan, z tajon uciech przyj niefor-

tunnych posów króla Zygmunta, gdy spodziewa si, e
gdy doniesie o tem Witoldowi wyczerpnie do reszty jego

cierpliwo i spowoduje do zbrojnego wystpienia prze-

ciwko Polsce. To t w jaskrawych kolorach malowa
kopotliwe i grone pooenie zakonu, opowiada o zajciu

granicznem i o wojskach gromadzcych si na granicy pol-

skiej, tumaczc tem, e zmuszony jest pozosta w Prusiech

i nieprzyj zaprosin ksicia.

Witold tymczasem ani da pozna e przenika zamiary

mistrza, doniós mu o odmownej odpowiedzi danej posowi

króla Jagiey a przy tej sposobnoci napomkn, e i so-

lenne poselstwo, które ma przyby do Wilna, tak sam
zbdzie odpowiedzi. W ten sposób zdawa si czy inte-
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resa wasne z interesami zakonu a dzikujc, e mistrz raczy

mu przysa swych penomocników, którycli przybycia ocze-

kuje, uprasza go usilnie aby sam przyby raczy. „Gdyby
przyjacielu nie przyby, mówi Witold, wieluby podnioso

wtpliwo o naszej przyjani, powszechnie bowiem ju wia-

domo, e osobicie bodziesz uczestniczy na zjedzie. Bo-

dziemy przecie wspólnie naradza si nad tem, coby z po-

ytkiem, szczciem i z nasz wspóln saw si czyo,
dla tego upraszam uprzejmie, przybd przynajmniej do

Kowna na sam dzie 8 Wrzenia, jeeli inaczej ju by nie

moe. Tem bowiem wyrzdzisz nam wielk przysug." •^j

Tego samego dnia 17 sierpnia donosi mistrzowi i mar-

szaek zakonu, e si ju w drog wybiera i nie tai si
z tem, e mistrz bdzie musia sam osobicie przyby. Uczy-

ni on to na danie ksicia. To te w par dni po tem

(24 Sierpnia) ksi dzikowa marszakowi za gorliwe na-

kanianie mistrza do podróy a uywajc silnego sowa
zachty i pochlebiajc zarazem dumie mistrza dodawa: za-

pewne z powodu obawy ze strony króla Polski nie chce

mistrz opuci Prusy a przecie zakon niezwyk nigdy oba-

wia si nikogo, ktobykolwiekbd jakie podejrzenia

ywi wzgldem zakonu. Posowie odsyaj list ten do mistrza

zachcajc go powtórnie do wyjazdu, z dodatkiem, i obe-

cnie zupenie nie widz, w jaki sposób mogliby usprawie-

dliwi jego nieobecno. Gotuj si przynajmniej do podróy
— pisali mu — aby na kady wypadek móg j podj;
wiedz bowiem , e bez aski ksicia , zakon nasz wieleby

ucierpia i na wielkie niebezpieczestwa mógby si narazi. ^^)

W skutek tych listów^ wie ju obecnie mistrz Russdorf,

e napróno liczy na krewko temperamentu ksicia. Nie-

chciaby jednakowo wyjeda z Prus, dlaczego te donosi

Witoldowi o przestraszajcych zakon wieciach z nad granic

Polskich. Lecz Witold rczy mu, e Polacy nie napadn na

zakon, e czyhaj tylko na posów z koron, co wcale nie

przeszkadza mistrzowi do wyjazdu, taksamo jak to nie stoi

na przeszkodzie ksiciu do odprawienia zjazdu. Ksie rczy
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mu uroczycie za króla Jagie i z ca powag wzywa do

przybycia.

Dnia 5 Wrzenia zdecydowa siq wreszcie mistrz do

wanego kroliu do wyjazdu; nazajutrz mia wyjeclia. Prze-

biegy mistrz zanim podj decyzy^ napisa do króla Jagiey,

i jedzie do Litwy w tym celu, aby pojedna króla z ksie^-

ciem. Zapewne, e napisa to w skutek wiadomoci, wedug
której król mia przestrzedz Witolda, aby nie dawa wiary

komturowi Toruskiemu, bawicemu ju podtenczas na Litwie.

A Russdorf zna powody dla których król ucieka si do

takiej przestrogi — aby zapobiedz habie zakonu , uzna
e obecno jego w Wilnie jest konieczn. Kównoczenie,

eby Uj podejrzeniom ze strony króla, dal sotysowi Nowej
Marchii dymisy — zapf^wne za przygod posów Zygmun-
towych.

Przed samym wyjazdem jeszcze raz pisa mistrz do

Witolda i do mistrza inflanckiego malujc w caej grozie

trudne swe pooenie i nie tajc si z domysem, e Polacy

podegn husytów do napadu na Prusy, skoroby siq im nie

udao przej korony. W pi tysicy koni — donosi mu
do Malborga zdegradowany sotys Nowej Marchii — czyhaj
Polacy na poselstwo Zygmunta wiozce koron. ^^) Poselstwo

tymczasem dowiedziawszy si o przygodzie awangardy, cof-

no si z Frankfurtu do Bieskowa, aby tam oczekiwa przy-

bycia arcybiskupa magdeburskiego i magnata czeskiego Ro-

zenberga. Na czele poselstwa stali ksita Ludwik z Brzegu

i Przemko Opawski, niemajcy wcale ochoty naraa si
na niebezpieczestwa poczone z przejciem przez Polsk
granic — mieli si tedy z arcybiskupem naradzi jak by

inn drog obra naleao, aby zdy do Litwy z koron.

Mistrz Russdorf nie mógt im pod tym wzgldem da wska-

zówki — udajc si w dalek podró do Litwy.

Ostatnie lata \vitoda 21
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Skrupuy Witolda co do przyjazdu mistrza. — Dr. Baptysta

u Witolda. — Przestroga Jagiey dana Russdorfowi. — Zjazd

w Grodnie. — Przyjazd Jagiey i zgoda. — Wyrzuty Witolda

czynione Zygmuntowi. — Ostatnie cliwile Witolda. — mier. —
Intrygi Swidrygiely.

Witold podejmowa na dniu 8 Wrzenia w Trokacli

\vielu goci, przedewszystkiem ksit wasalów litewskich,

ruskich i tatarskich, posów obu mistrzów. Przybyo i po-

selstwo polskie, aby uroczycie i powtórnie na klaczkach

baga ksicia o odoenie terminu koronacyi, e na wszyst-

kie zreszt inne dania ksice, król si zgadza. i) Obecnych

byo wielu ze s/.lachtj polskiej, zwolenników i przyjació

ksicia, którzy pokryjomo przekradszy siq przez polsk

granic zdyli na uroczysty dzie do Litwy.

Witold móg by szczliwym, wszake wieci dzie

zwyciztwa nad swymi politycznymi wrogami! Nie — zwy-

ci^ztwo to nie jest jeszcze zupenem, punkt co do koronacyi

pozostaje w zawieszeniu. A nadto Witod musi ukada min
jakby adnego nie mia zmartwienia, gdy tj^mczasem naj-

wikszy niepokój owadn nim, gdy nie wiedzia niczego

o posach Zygmunta; on musi na pozór odgrywa rol

szczliwego a tu lada chwila lada wiadomo o scysyi gra-

nicznej o przejciu korony a wszystko mogo by straconem.

Ju wiadomo o przejciu pierwszych posów oburzya go

do ywego i czu si tak upokorzonym, tak nieszczli-

wym, jakby w owej fatalnej chwili na zjedzie uckim. Za-

pewne e ksi wnet .przyszed do siebie aby zapanowa
nad sob — ale staczajc t walk olbrzymi wpad w zgry-

zot, która w krotce miaa go przyprawi o mierteln cho-

robj — i ksi nosi ju zarodek mierci.

Z tem wszystkiem Witod nie da pozna po sobie jak

wysoce dotkna go ta wiadomo. W obec natarczywych

I
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wiadomoci mistrza, zapytywa on postów polskich, czy

król nie zamyla wszcz wojny z zakonem, gdy wojska

Polskie stoj na granicach zakonu. Odpowiedziano mu, e
Wielkopolanie maj nakaz nie przypuci korony, dla tego

tumnie zebrali siq na granicach Nowej Marchii. Witold tego

samego dnia jeszcze uwiadamia o tej odpowiedzi Russdorfa,

zarcza, e Polacy nie nnpadn na Prusy i dodaje, e na

danie zjazdu z królem Polskim, odpowiedzia posom, i
zgodziby siq na nie byle wiedzia w jakim celu mianoby

siq zjeda. Prosi aby zakon wrczy poselstwu Zygmunta
glejt bezpieczestwa przez Prusy a w kocu o przyspies/.enie

podróy.^) Witod prócz wielu innych bolesnych skrupuów
ywi jeszcze takowy co do przyjazdu mistrza — na który

liczne zebranie ksit zdaje siq wyczekiwa.

Mistrz jecha ale skary si^ ustawicznie, a ksi tak

by rozdranionym, tak wtpliwym co do jego przybycia,

e jeszcze na dniu 10 Wrzenia zbija podejrzenia a zarazem

uprasza mistrza, aby poselstwo Zygmunta inn drog obrao

i omino strae polskie. Tego samego dnia jeszcze wysa
drugi list Russdorfowi, raczc e Polacy tylko gro
zakonowi, w istocie za ani myl napada na zakon. Nie

doniós mu atoli tego, o czem marszaek równoczenie pisa,

e ksi odroczy termin koronacyi na wiaty Micha.

W istocie, ksi w obec faktu e korona na termin

oie przybya, odoy tene na w. Micha. Posowie zakonu

którym gównie na koronacyi zaleao, upraszaj ksie^cia

aby i przyjazd mistrza rrczy odroczy na tene termin.

Witod pozornie nie dajc wiary ostrzeeniom króla Jagiey
co do chytroci i podoty zakonu, mia obecnie znowu przy-

kr sposobno przekonania si o co waciwie szo Kuss-

dorfowi. Jake wielce interesuje siq zakon losem mojej

korony — sdzi ironicznie ksi — ale nie da po sobie

tego pozna i chodno z najwikszym spokojem odpowie-

dzia posom zakonnym, e yczeniem jego jest aby mistrz

natychmiast zdy do Litwy — a skoro przybdzie, na-

tenczas naradz siq coby pod wzgldem koronacyi przed-

21*
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si^wzi naleao. „Gdybym bowiem nawet posiada obec-

nie ow koron — mówi ksi — tobym jej nie woy
na skronie bez rady i woli wielkiego mistrza." ^)

Komplement ten przyjqli posowie za dof>r monet^

nie sdzc nawet, e ksi przenika ich bezczelne zamiary.

Pracujc nad zerwaniem unii, yczyli sobie zajcia grani-

cznego z poselstwem Zygmunta wiozcem koron i zapyty-

wali mistrza, coby im uczyni naleao w tym wypadku,

gdyby skutkiem takiego zajcia przyszo do akcyi wojennej,

czy maj pozosta na Litwie czyli pody z powrotem da

Prus. *)

Mistrz pomau zda ku granicom litewskim dokd ju
przyby dr. Baptysta Cigala i Zygmunt Roth towarzysze nie-

doli, aby zda ksiciu najdokadniejsz relacy z niesycha-

nie obelywej przygody, jakiej doznali na granicy polskiej*

Przygotowany na to wszystko Witold, nie da nawet pozoru,

jak bolenie dotkna go ta przygoda. Natomiast pragn
zniweczy podstpny zamiar króla Zygmunta i uprosi Bapty-

st, aby napisa do swych towarzyszów poselstwa, aeby
albo si cofnli albo inn jak drog obrali, któraby im

dozwolia obmin strae polskie i nie naraa si na wi-

doczne niebezpieczeóbtwo.

Baptysta, powolny probie ksicia^ wm-t po przybyciu

(na dniu 16 Wrzenia) wysya dan prob z Trok do

Frankfurtu ^), a wnoszc z tego e ksi trwa w zamiarze

koronacyi, pocz rozdmuchiwa pomie zbolaej jego am-

bicyi. On to bowiem mia poruczenie od Zygmunta usun
wszelkie wtpliwoci jakie si nasuway ksiciu pod wzgl-

dem przyjcia korony, mia usprawiedliwi spoait;nie po-

sów — uskuteczni odoenie terminu — zaspokoi ksicia

i napoi otuch, e na wiaty Micha korona niechybnie

przyjdzie. ^)

Witold ukada twarz jakoby by najlepszej myli,

wszelako w duszy odczuwa gorycz i strapienie, na które

uczony prawnik, powiernik planów Zygmunta, nieprzenikajc^

myli ksicia, wcale nie umia znale lekarstwa. Z kadym

I
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dniem mnoya si liczba goci. Na dniu 16 Wrzenia przy-

bywaj wielcy ksit^ta Moskwy i Tweru z wielu innymi

ksitami a o posach Zygmunta ani sychu; dochodz

tylko guche i trwog napawajce wieci — tumice ostatni

promyk nadziei. O mistrzu — domyliwa si ksi — e
powinien by w tym czasie opuci Labiów, w którym tene

od 5 dni oczekiwa pomylnych wiatrów do eglugi. Na
dniu 17 Wrzenia napisa ksi do Russdorfa, i wyczekuje

go z niecierpliwoci i niezaniedba doda, e gdy Polacy

zamierzaj orem wzbroni posom Zygmunta wstpu do

Prus przez Now Marchi, to przecie posowie nie powinni

obiera tej drogie ale uda siq przez kraje ksicia Supec-

kiego, '^j Dawa on przez to do zrozumienia mistrzowi, aby

powag sw jeszcze teraz wpyn na owych posów, aby

nie wykonali zdradzieckiego zamiaru wpadnicia w rqce

Wielkopolan lecz inn bespieczniejsz obrali drog.

Niepokój ksicia pod tym ostatnim wzgldem wzrasta

z kadym dniem. Ju z relacyi posów polskich, wiedzia

bardzo dobrze^ e hufce Wielkopolan, w miejscu zwanem

Turza góra^ czatoway na poselstwo a z wielu danych do-

myliwa si a nawet mia przekonanie, e Zygmunt umyl-

nie wskaza posom tq niebezpieczn drog. ISiioro tedy po-

selstwo, nie zwaajc na proby ksice ani na listy Baptysty

lub w mistrza, zechce wpa w race Polaków wród krwa-

wej bitwy, nie bdzie to pocztek katastrofy? Nie wywoa
to nowych trudnoci i zawikla, których on tak starannie

unikn pragn. Bartomiej pisarz, bdcy przy poselstwie

powinien by wedug rozkazu Witolda by ju w Litwie,

a tu pogoski dochodziy, e wpad w race czat wielko-

polskich.

Na poufnem posuchaniu owiadcza ksi bawicym

u niego posom zakonnym, e go to wielce dotknto i Bar-

tomieja pochwycono. Uy on tego wynurzenia si za pre-

tekst, by znagli mistrza do rychlejszej podróy i do tego

stopnia uwiód przebiegych lisów zakonnych, i ci (na dniu

19 Wrzenia) napisali do mistrza, e ze sów ksicia wnios-
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kuj, jako on z powodu przeszkód stawianych posfom króla

Zygmunta przez Polaków, zapewne uskuteczni z mistrzem

jaki akt wzajemnych zobowiza si^, któryby atoli nie stal

na przeszkodzie pokojowi wiecznemu ^).

Jake atoli mia mistrz znagla i przyspiesza sw
podró z Labiowa, skoro zewszd najniepomyluiejsze dla
wiatry wiay a zwaszcza z granic polskich. Wysya on

spiesznych goców do wojsk Wielkopolskich z zapytaniem,

jakie by byy ich zamiary; odpowiedziano, e oczekuj

poselstwa Zygmunta a wzgldem zakonu zachowuj si

przyjanie. Drug ra odpowiedziano mu znowu, „e w da-

nym czasie dowie siq, azali nie ywi nieprzyjacielskich

zamiarów". To samo pisa i król Jagieo w odpowiedzi na

list mistrza, datowanej z dnia 16 Wrzenia. Wprawdzie ju
dwukrotnie dzikowaem wam mistrzu — pisa król — za

szczere wasze chci celem pogodzenia nas z w. ksiciem,

có kiedy niestety na tych dobrych chciach tylko si sko-

czyo. Teraz udaje s? mistrz po raz trzeci na zjazd z ksi-

ciem, wystawszy naprzód swych posów, lecz ci posowie

wanie donosz mu, e niczego dotychczas nie uskutecznili.

Król nie poleci swemu sekretarzowi Andrzejowi, ostrzega

wielkiego ksicia by nie dawa wiary komturowi Toru-
skiemu, jak to zreszt tene Andrzej w obec ksicia gotów

jest owiadczy. Wszake wielu ksit ubiegao siq o to

aby pojedna króla z ksiqciem, lecz król wszystkim od-

mówi, gdy ufa tylko zakonowi, przenoszc ofiarno i przy-

ja zakonu nad wszystkich innych, dlaczego te uprasza

mistrza, aby o ile to w jego monoci jest, raczy usku-

teczni iby król móg y z ksiciem w dawnej przyjani.

Co si tyczy posów króla Zygmunta, których przejto na

granicy potem za wypuszczono, to król bawic podówczas

na polowaniu nie móg zapobiedz wypadkowi — zreszt wy-

puszczono ich i oddano przyaresztowane rzeczy. „Ale co

gorsza, dochodz do nas suchy — koczy król — e pewni

nieprzyjaciele nasi, chccy oderwa od nas nasze kraje,

zamierzaj przej przez wasze kraje zakonne. Dziwi nas

I
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to bardzo, e siq ich przejciu nie sprzeciwiacie, gdy za-

pisy nasze dokumentalne niedozwalaj wam przepuci tych

wrogów przez Prusy. Dlatego prosimy was, abycie nie

dozwolili im przejcia, gdy toby mogo nadwyry nasz

wspóln przyja i wielk podnielibymy wtpliwo co

do waszej bezinteresownoci, gdybycie zezwolili na to, co

wprost, wbrew prawom naszej korony zmierza— którym to

zreszt pogoskom trudno nam dawa wiary ^).

Mistrz otrzyma t dyplomatyczn przestrog na ziemi

Litewskiej. Dnia 24 Wrzenia by on w Kownie a w ponie-

dziaek (25 Wrzenia) oczekiwa go Witold w Trokach.

Jak z ostatniej korespondencyi królewskiej do w. mi-

strza widoczna, nowi doradcy królewscy, robicy tak wielkie

koncesye Witoldowi, godzcy si na wszystkie dania ksi-

ce, wyjmuj jednakowo jedno t. j. korouacy i staraj

si zapobiedz przez udaremnienie przejcia posom Zygmunta.

Wprawdzie z przejtych u Baptysty listów i dokumentów

dowiedziano si e Zygmunt jest autorem caej tej brudnej

intrygi, e Krzyacy s jego wspólnikami, e tak król Ja-

gieo z Szafraucami z jednej strony, jak te Witold z dru-

giej s tymi, którzy si dali uwie, pomimo to postanowiono

ratowa honor korony Polskiej, gdy koronacya ksicia

miaaby dzi inne znaczenie anieli w czasie zjazdu uc-
kiego, anieli wywyszenie w godnoci ksicia i Litwy.

Zreszt pomidzy pismami odebranymi od posów, jak po-

midzy opisami ceremoniau koronacyjnego, aktem wynie-

sienia Witolda na godno królewsk, mia by i akt wie-

czystego przymierza pomidzy królestwem Wgierskiem,

Czekiem a Litw, do którego i Krzyacy byli przypuszczeni.

O Polsce byy tam tylko uszczypliwe wzmianki ^^). Pytamy—
co mieli o tym akcie sdzi nowi doradcy ? Czy Witold

zezwalajc na tak pojt koronacya, nie dy do zarzu-

canej mu przez Szafraców separacyi? Olenicki domyla
si podstpu ze strony Zygmunta i w danej chwili bdzie

umia opowiedzie to Witodowi, uywajc szczegóu tego

jako motywu do odwiedzenia ksicia od zamiaru.
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W miar jak mistrz Russdorf zblia si ku granicom
Litewskim, zbliaJ si do nich i król Jagieo. Wysa on
tame ksin Mazowieck, powtarza przez jj usta przy-

jcie wszystkich warunków zgody, jakie tylko podyktuje

ksi, oddawa mu wasn koron i kaza poufnie zapyta,

e jeeliby da korony w doywocie tylko, to on moe
na to zezwoli, pod warunkiem, e ta korona spadnie po

mierci ksicia na królewskiego syna ^^). Obawa króla bya
niezwyk a nowi doradcy wcale jej nie uspakajali —
ufni, e ksi da si przebaga, e opuci zamiar, i e
oni skutkiem tego wyrosn w opinii królestwa na wik-
szych jeszcze bohaterów, anieli przed chwil byli nimi

panowie Szafracy. Olenicki zna dokadnie charakter ksicia

i bdy Szafraców.

Obaw króla wzmoga jeszcze jedna okoliczno. Za-

czto gono mówi, e król Zygmunt nakaza poselstwo swe

wesprze si zbrojn i przeforsowa przejcie przez Now
Marchi do Prus. Król obradowa podtenczas z kilkoma

senatorami nad odpowiedzi Witolda, któr przyniós Ma-
drzyk. Brzmiaa ona: e ksi ma obecnie zjazd u siebie

a jeeli król sobie tego yczy, moe zjecha do Wilna i by
tego uczestnikiem. Obawiajc si aby pogróki Zygmunta

nie speniy si, coby tylko pogorszyo sytuacy, przyj
lakoniczn odpowied Witolda za zaproszenie, i pomimo

uporu niektórych senatorów zdecydowa si pojecha do

Wilna. By to krok wedug niektórych z rady bardzo ha-

zardowny ; tem wyej stanli tedy w opinii pows ^echnej

ci senatorowie, którzy postanowili królowi towarzyszy

w podróy. W senacie podziwiano cywiln odwag Ole-

nickiego i Tarnowskiego, jadcych wraz z królem do Litwy,

by zatrze bdy polityki Szafraców — tumy, mniemajc

e zamiar separacyjny Witolda zblia si ku wykonaniu,

unosiy si nad obrocami ojczyzny i praw koronnych.

Szczególniej drobna szlachta Wielkopolska, pyszna, e jej

przypado w udziale broni Korony od wrogów, unosia si
nad nowymi bohaterami — butna jej postawa wzrosa do
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tyla, e poselstwo króla Zygmunta cofno si do Bieskowa,

oczekujc posików; — nie miao ochoty przeforsowywa

przejcia przez granic.

Tak min i w. Micha — korony jak niebyo, tak

niema. Cierpliwo Witolda naraon bya na torturowe

mki. Nie pomogy ni sowa pociechy ze strony wielkiego

mistrza i jego satelitów, ni liczne zebranie goci, uczty

i rozgowory z licznymi wasalami Litewskimi, ani te impo-

nujca postawa, jak w te] chwili ksi otoczony liczn

druyn przyjaznych ksit, zajmowa w obec Polski.

O posach Zygmuntowych guche go tylko dochodziy wieci

i Witold gboko odczuwa rozczarowanie — na pozór atoli

by spokojny.

W. mistrz, pomny na przestrogi króla Jagiey, naka-

nia ksicia do zgody '2). W jaki sposób odgrywa t trudn

rol, niewiadomo — to atoli pewna, e Witod ani sowem,

ani te min nie da mu do zrozumienia, e posiada klucz

do bezczelnej tajemnicy zakonu. Przeciwnie
,

perswazye

mistrza przyjmowa z udan wyrozumiaoci, jego tóma-

czenia si z powodu insynuacyi z udan wiar, zapewnienia

przyjani z udan szczeroci, w duszy za wiedzia bardzo

dobrze, jakiemu zbiegowi okolicznoci ma mistrz zawdzi-

czy zwinicie chorgiewki. Z drugiej znowu strony oto-

czy ksi mistrza zakonu tak czci — osobie jego

i dworowi nakaza tak powag i uszanowanie, w ogóle

tak wielce odszczególnia zakon, i rozczarowanie ja-

kiego dozna mistrZ; przekonawszy si na miejscu, e suy
tylko za narzdzie planu rehabilitacyjnego ksicia, nie byo

tak niespodziewanem i wielkiem. Russdorf wiedzia, e Wi-

tod szczerze pragn i wyczekiwa jego przyjazdu, gdy
chcia wywrze presy na królu Jagielle, który pospieszy

do Litwy na sam wie, i tam ju mistrz pody. Czy

w tym celu odbywa Russdorf dalek i hazardown podró

do Litwy, aby by porednikiem zgody pomidzy ksiciem

a królem, jak o tern pisa do króla Jagiey, lub by po-

twierdzi kompromis na Witoda jako sdziego rozjemczego
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spraw zakonu z Polsk i przez to zbliy si o krok do po-

koju wiecznego, nad którego zniweczeniem od omiu ju
lat pracowa? Có zyszcze na tern zakon, gdy ksi roz-

sdzi sporne kwestye? Czy warto byo podejmowa tyle

trudu, aby by wiadkiem zwyci^ztwa w. ksicia Litwy

nad samolubn i maoduszn polityk Szafraców^, aby suy
za narzdzie obcych mu planów rehabilitacyjnych i aby mie
to przewiadczenie^ i ksiq na pewno zna dwuznaczn
obudn i chytr rol zakonu? I w rzeczywistoci; Witod
pomimo schlebia dla mistrza Krzyaków, przenosi w tej

chwili otwarte postpowanie upadego ju stronnictwa Sza-

fraców, on przenosi gotowo do boju jak okazywali

Wielkopolanie nad obudn i udan bezinteresowno Russ-

dorfa. Opowiadaj, e gdy ksi w obec posów króla

Jagiey wynurza obaw o los poselstwa Zygmuntowego,

a ci zarczali mu^ e przecie król Zygmunt otoczy

swych wysaców mnym orszakiem i silnymi oddziaami

wojska mia odpowiedzie na to, e chociaby mieli nawet

przewaajce siy, to zamiar ich przeforsowania granicy

rozbije ói o mstwo Polaków ^^). Witod móg miao tak

powiedzie znajc dokadnie Wielkopolan, których tak chtnie

widywa pod swymi chorgwiami, gdy pieszy pod mury

Pskowa lub Nowogrodu.

Liczni gocie bawi u Witolda, gdy król Jagieo

w pierwszych dniach Padziernika zapowiedzia przyjazd

do Wilna. Tu bowiem podejmowa ksi liczn rzesz przy-

jació i hotdowników swoich, znacznie ju zamany usta-

wiczn walk z samym sob, zgryzot i trosk o cakowit

rehabilitacy honoru i sawy swego imienia. Jedni z jego

przyjació nie dostrzegali tego, drudzy zdawali si niedo-

strzega i poczynali znosi si tajemnie z ksiciem Swi-

drygie.
Król Jagieo nadaremnie oczekiwa u Niemnowego

mostu aby go tame wedug zwyczaju powita Witod.

Zamiast przyby osobicie wysa on swoich ksit
i szlacht, aby poczcili króla i brata. Gdy atoli król (na
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dniu 9 Padziernika) zblia siq do Wilna, wyszed na mil^

przed miastem naprzeciw niemu Witold z liczn wit,
w poród której pierwsze miejsce zajmowa mistrz Russ-

dorf, poczem dopiero wielcy ksita Moskiewski, Twerski,

ksita Rjezascy, posowie bana tatarskiego itd.i^) Przy-

jcie byo wspaniae i serdeczne, jakby bracia adnych
wzajemnych uraz nie mieli ; Witod po dawnemu ciska
i caowa brata swego króla Jagie— który si tak wielce

przed nim upokorzy — a pomimo to tak szczerze si ra-

dowa, widzc Witolda, i zdawa si nie czu upokorzenia,

które atoli dokadnie widzieli Krzyacy i liczny orszak

ksit, wasalów Litewskich. Nazajutrz rano król z senato-

rami swymi zeszed si z Witoldem, otoczonym równie sw
rad, a liczni gocie jak Rassdorf ze wit, posowie

tatarscy, ksita Ruscy, byli wiadkami tego posuchania.

W obecnoci dostojnych goci zada Witold napowrót tego

czego mu król w ucku odmówi, a mianowicie wrczenia

kompromisu w sprawach spornych z Zygmuntem i z za-

konem. — Nadto zada zwizku wspólnego z zakonem

i Zygmuntem przeciwko husytom, w kocu aby król ze-

zwoli mu wzi koron od króla Zygmunta, który mu j
obecnie przysya.

Jagieo przysta na pierwsz cz postulatów — atoli

pod warunkiem, eby ksi zaraz do Zygmunta napisa

z zapytaniem, czy tene obecnie przystaje na kompromis

czy i kiedy zechce w tym celu posów z penomocnictwem

przysa. Warunek ten sn dobrze by umotywowany,

gdy go ksi przyj i wedug niego umyli postpi. Co

do koronacyi odpowiedzia król, i odkada decyzy a do

zjazdu panów korony Polskiej, do których te natychmiast

wysa posów, aby zasign ich decyzyi ^^).

Witod odniós wiksz cz zwyciztwa. Wspa-

niaomylny, nie okaza tego Jagielle, jak wielce tene

poniy musia królewski majestat, aby odzyska przyja
ksicia i naprawi bdy zasiane przez Szafraców, z któ-

rych swoi i postronni wrogowie, tak Polski jak i Litwy,
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wielk korzysta mieli ochot. Dowiadczony polityk i znawca

charakterów, postanowi on dobroci i sprytem pozyska to,

czego mu na przebój uzyska si nie udao. Mówiono, e
usiowa przekupi polskich senatorów, e prob i na-

mow pozyska chcia ich gosy.

Sesya atoli nie odbya si bez epizodu wiadczcego,

e senatorowie Polscy czy z koniecznoci, czy dla konse-

kwencyi pojmowali i teraz koronacy jako akt sprzeciwia-

jcy si prawom koronnym, a jeeli ksiciu nie przypisy-

wali obecnie separacyjnych de, to na pewno twierdzili,

e do takiej separacyi d Krzyacy, król Zygmunt i e
ywiou do urzeczywistnienia tej myli znajd do na Li-

twie. To te gdy Russdorf owiadcza w obec dostojnego

zgromadzenia, e celem jego przyjazdu jest ch pogodzenia

króla z ksiciem — wiemy pod jakim naciskiem wymawia
te sowa — zaprotestowa przeciw temu Zbigniew biskup

krakowski, owiadczajc, „i Polacy posiadaj w przej-

tych od Baptysty i Rotha listach dostateczne dowody, jakiego

to rodzaju przejednania i przyjani pragnie mistrz pomidzy

Witoldem a Jagie". Witold taktownem postpieniem mia
zapobiedz skandalowi.

Rola mistrza, jak z musu odgrywa bya dla nadto

nieprzyjemn aby mia gr przedua. Przystpiwszy

uroczycie do kompromisu i do zwizku antihusyckiego,

wyniós si czemprdzej do Prus, aby konspirowa po za

plecyma Witolda ze widrygie i chlubi si w obec pa-

piea i kuryi, e on to gównie przyoy raki do tego chwale-

bnego dziea zgody. Bazyliszek z zazdroci pka, e wietne

plany zakonu znikny jakby widziado — pozostaa mu

tylko nadzieja... Wyjazd mistrza spowodoway take cz-

ste przestraszajce wieci z nad granicy polskiej, a miano-

wicie e król Zygmunt postanowi swe poselstwo we-

sprze si ora i^). Gdyby wskutek tego zasza walka gra-

niczna, wypadek taki mógby pocign za sob niedajce siq

przewidzie ani obliczy skutki, a kto wie jakby na tern
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wyszed zakon, który uwaa za stosowne nie liczy obecnie

na Witoda.

e mistrz Russdorf w istocie nie mia potrzeby liczy

na Witoda, pouczay go o tern wyrzuty jakich ksi nie

szczdzi królowi Zygmuntowi, e tene przez jakie wahanie

si i brak decyzyi w wtpliwoci i zawikania poplta ca
spraw koronacyjn i z niewiadomych powodów korony na

oznaczony termin nie przysa. To te w istocie Witod by
gniewny na Zygmunta i z niedobrze ukrywan gorycz pisa

do (na dniu 13 Padziernika z Trok) z wyrzutami, e on

to jest waciwie winien, i koronacya nie nastpia i').

Przypomina bowiem Zygmuntowi, i kilkakrotnie tak

listownie jak przez posów zarcza, i na termin 8 Wrze-
nia, czy to si komu podoba lub nie^ koron przyle, i e
w skutek tych zapewnie ksi wicej dla przyjani króla

Zygmunta jak dla czego innego postanowi si koronowa,

zaprosi dostojnych goci na uroczysto, a tu miesic cay
ju upywa a korony jak niema tak niema. Co gorsza, król

Zygmunt nie raczy ksicia uwiadomi ani przez listy ani

przez posów o przyczynach zaniedbania, to te ksi po-

cz waha si i popada w wtpliwo co do zamiaru

koronacyjnego ^^). A gdy w poród tego wahania si po-

sowie króla Jagiey bagali go na klczkach aby odoy
koronacya i zjecha si z królem osobicie — ksi zawie-

dziony w nadziejach da posom polskim do zrozumienia,

e król Jagieo mógby si na zjazd do Litwy uda. Z królem

polskim zgodzi si ksi w sprawie komprounsu, a teraz

da od Zygmunta odpowiedzi , czy i on na kompromis

przystaje jak to dawniej chcia uczyni,— a zarcza mu, e
nie pogodzi si nigdy z królem Jagie ani te zawrze z nim

jakowego ukadu w ten sposób, aby nie mia baczenia na

interesa króla Zygmunta. W sprawie koronacyi król Jagieo

odpowiedzia, e bdzie wyczekiwa decyzyi swoich sena-

torów i panów Koronnych — ksi atoli bd co bd nie

zgodzi si na nieprzyjmowanie korony. Korony tej nie po-

trzebowa Zygmunt tak solennemu porucza poselstwu, dla-
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tego niecbajby j w sekretuiejszy sposób przysa, przezco

uniknie upokorzenia i wstydu i wielkicb wydatków^ jak

to w obecnym zaszo wypadku. .
.

"

List ten dokadnie maluje stan duszy Witoda. Ksie
nie moe nawet dyplomatycznego listu omin bez wylania

goryczy óci zaprawiajcej kad myl jego. Przeko-

nany o nieszczeroci i intrydze Zygmunta przecie z ca
szczeroci odkrywa swe rany i da ode lekarstwa, zaspo-

iojenia zranionej ambicyi, upokorzonej dumy, przymionej

sawy — on da korony. Prawda e równoczenie oskara
Zygmunt wprost o jak podejrzan niedecyzyq o niezro-

zumiae i niedajce si wytómaczy wahanie si — a po-

midzy wierszami kanclerz Szlick pewno dostrzee zarzut...

podoty... Witold jakby czu e zwyciztwo jego nie moe
zosta poowicznem, e bdzie wtedy calkowitem gdy woy
na swe skronie koron. To denie nie pozwala mu by
cakowicie otwartym, cakowicie szczerym tak w obec Zy-

gmunta jak i w obec Jagiey, i gdy pierwszemu zarcza

baczenie na jego wgiersko polskie sprawy w sdzie kom-

promisarskim , to równoczenie przyrzeka Jagielle, i bez

kwestyi przysdzi ziemi Rusk koronie polskiej. Tak samo

w obec Krzyaków postpuje Witold; owiadcza bowiem
królowi, i pod wzgldem spraw spornych z Krzyakami
zaspokoi on cakowicie pretensye Polskie, jak to dali
mie Wielkopolanie. Czy te tajne przyrzeczenia nie zna-

mionuj nieszczeroci Witoda i czy nie mona posdzi
ksicia e on, dc do cakowitego zwyciztwa, uywa je

jako rodka celem pozyskania konsensu Polaków w sprawie

koronacyi. Umiemy usprawiedliwi to postpowanie, lecz

czy ono jest godnem Wielkiego Witoda?

Cobykolwiek sdzi mona o tej nieszczeroci szuka-

jcego lekarstwa na zranion ambicy ksicia^ to pewna,

e jest ona znamieniem walki jak Witold stacza z sob
samym. Skutkiem niej^ jest Witold w przededniu miertelnej

choroby^ jakiej ju nie mogo wytrzyma wte i zgrzybiae

ciao.
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Jak miotany burz okrqt rozhukane unosz fale tak

umys jego najrónorodniejsze rozpaczliwe porywaj myli.

Dowiadczony sternik, który tyle liczy w yciu szczliwie

przebytych burz i orkanów, dzi zdawao siq, e nie podoa

ju, e nie umie sobie da rady ze stsrem, którym najwiet-

niejsze umia wykonywa obroty. Burza ta miaa zama
wielkiego sternika, zada cios wtemu jego ciau.

Widziano t walk wewntrzn w otoczeniu ksicia.

Jagieo jak móg koi zranione serce Witoda; ukorzeniem

swem, szczeroci i powrotem zaufania ratowa starzec starca,

zrabowany i wyzuty z wadzy wyzuwanego z teje, wielki

przez szczcie monarcha wielkiego ma przez wasne
zasugi. Król czu jak kade jego sowo, kada nowina

o koronie odnawia zablinione rany ksicia, odnawia walk
wewntrzn, najwzniolejszy i powany amie umys...

podczas gdy król sam bole musia lub udawa, e boleje. .

.

chocia sam by tu winnym . .

.

Bo czy mówiono o chytrym zakonie, czy wykrywano

intryg komtura toruskiego i oszczerstwa rzucone przez

tego na dzieci królewskie, czy wykrywano pody plan

Zygmunta i wspóudzia w niem Russdorfa, Witold udawa
musiaa e niewierzy temu, on musia w obec Jagiey uspra-

wiedliwia zakon, broni dobrej sawy Zygmunta. Potwier-

dzajc bowiem podejrzenia, musiaby chyba przyzna w obec

brata, któremu bd ucki w caoci przypisywa, e i jego

samego nikczemnie oszukano, jego Witoda, który od czasu

wielkich dni swego wielkoksictwa nigdy w yciu tak

zdradliwie nie da si oszuka. wiadomo i przekonanie

o tern a udawanie jakoby si temu nie dawao wiary, zabi-

jay Witoda przyprawiajc o mierteln chorob^ gdy
on w obec samego siebie symulowa jakoby nie by oszu-

kany i e cay bd ley po stronie Jagiey i upadych

Szafraców.

Walk wewntrzn ksicia podsycaa niepewno co

do posów wiozcych koron. Królowi Jagielle donoszono

z Wielkopolski, e król Zygmunt chce si moc przeforso-
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wa przejcie poselstwa do Prus, i e to mogoby wywoa
krwawe starcie graniczne. Proszono o jak najpieszniejsze

instrukcye. Jagieo uzna za konieczne wieci t zakrwa-

wi serce Witolda.

Witod nie zapomnia zwykej energii. Napisa na-

samprzód krótko do postów Zygmunta, aby si^ wrócili do

domu. Do Zygmunta za napisa: '^) Donosz obecnie kró-

lowi Polski, e Wasza Królewska M zamierzasz poselstwo

swe wesprze wojskiem z Niemiec, aby je przemoc z Frank-

furtu nad Odr do Prus przeprowadzi. Oczywista e Polacy

nie omieszkaj uzbroi i przygotowa siq ze swej strony

i moe nastpi krwawe zajcie graniczne a std wiksze

tylko powstan rónice i spory pomidzy Wami a krulem

Jagie. Gdy ja atoli inaczej ju z rzeczonym najukocha-

szym mym bratem postanowiem w tej sprawie, jak o tern

w poprzednim licie do W. Kr. Mci pisaem, prosz Was
usilnie, abycie nie zechcieli wspiera swych posów si
ora ani te chcieli ich nam obecnie przysya, lecz raczej

oczekiwa, dopokd Was nie uwiadomimy o naszem zdaniu.

Podczas tego bowiem panowie polscy odpisz nam w spra-

wie zezwolenia na koronacy a spodziewamy si wraz z bra-

tem Jagie w ten sposób zaatwi spraw, e ju wkrótce

rzeczeni posowie b^d mogli wprost przez Polsk uda siq

do nas z koron.

Mistrz zakonu otrzyma kopi listu tego, wraz z przy-

jacielsk prob od ksicia, aeby i ze swej strony raczy

napisa do posów Zygmunta z dorad do powrotu. '^^) Pro-

si go te ksi o podwody dla pisarza swego Domarata,

aeby tene tern rychlej zwróci rzeczonych posów z drogi

gdy — dodawa — przybycie ich pod obecn chwil^ byoby

mu bardzo nie na rke i stawiaoby go w trudnem poo-

eniu. . .

.

Jeeli to postpowanie ksicia wiadczy o stanowczem

postanowieniu UiCkoronowania si w obecnej chwili, a zatem

o ustpstwie na proby Jagiey, to znowu wcale nie mówi

za tern jakoby mia on porzuci zamiar koronowania si
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na zawsze. Przeciwnie^ wiadczy najwymowniej e posta-

nowi wyczekiwa decyzyi senatu koronnego, y nadziej

uzyskania korony a z ni i cakowitego zadowolenia uraonej

i zbolaej ambicyi.

Wielki historyk tej epoki, Dugosz, jak powszechnie

wiadomo, przypisuje t dz koronowania nienasyconej

ambicyi ksicia i wyniosej dzy panowania ^^) i zapomina

sn o tem lub niechce wiedzie, e ambicya ksicia bya
wysoce uraon i e korona miaa by zadouczynieniem

dla w. ks. Litwy^ jeeli honor jego i caej Litwy nie mia
by na szwank naraony. Dugosz niechce o tem wszystkiem

wiedzie^ gdy musiaby zarazem okaza i odwrotn stron

medalu, musiaby opowiedzie o bdach króla i kancler

skiego stronnictwa, a on usiuje poczyta senatorom sprze-

ciwiajcym si koronacyi krok ten za najwiksz zasug,
za to co wielkie i godne zapisania na kartach dziejów Polski.

Wdziczny Dugosz, umie wyzyska opowiadanie w ten

sposób, e stawia pomnik wdzicznoci swemu wielkiemu

dobroczycy, Zbigniewowi Olenickiemu, za to, e adnymj
rodkami nie da si nakoni do przyzwolenia na koronacy.

Witold bowiem, zoony ju chorob, mia wedug opowia-

dania Dugoszowego nalega na króla aby, usunwszy prze-

szkody stawiane przez panów koronnych, zezwoli na koro-

nacy. Na to mia mu król odpowiedzie, i zastrzeono

uchwa rady koronnej, aby nie dawa zezwolenia i dlatego

te wysano wraz z nim Zbigniewa, aby w razie potrzeby

zaprotestowa przeciw zezwoleniu. Natenczas udaje si Wi-

told przez swych sekretarzy do biskupa. Zbigniew, jak skaa

niewzruszony, odpowiada, i po to tu przyby, aby si sprze-

ciwia koronacyi ksicia, e nie moe zosta zdrajc i raczej

gotów mki ponie anieli zezwoli. Natenczas mia mu
Witod zagrozi losem Piotra Wysza, usunitego ze stolicy

krakowskiej poprzednika Zbigniewowego — a gdy i to nie

poskutkowao, mia si Witod zdumiewa nad cnotami Zbi-

gniewa a nawet wyrazi si na tajemnej radzie, e wszyst-

kich zdoa bd obietnicami bd przekupstwem na sw
Ostatnie lata Witoda. 22
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strona pozyska prócz jednego — a tym mia by Ole-

nicki. '^2)

Opowiadanie to przyj mona tylko z wielkiem zastrze-

eniem. Wiemy bowiem, e Dugosz wkada w usta swego

dobrodzieja zbyt czsto takie liwiuszowskie mowy, jakich

biskup zapewne nigdy w yciu nie wygasza. Z aktów za
i korespondencyi, dotyczcych dziejów zjazdu uckiego, nie

wypywa, aebymy sdzi mieli, i biskup w istocie tak

wan odgrywa rol. Przeciwnikami Witolda byli wszake
Szafracy awic stronnictwo kanclerskie oparte o klik husyck,

do której Zbigniew, sdzi wypada, nie nalea. Biskup wraz

z innymi senatorami Maopolanami nie tworzy jeszcze stron-

nictwa^ przeciwnie by on porednikiem w starciu si Wi-

tolda z Szafracami i widzielimy jak czsto posowa jako

medyator^ jak kornie sucha musia filipik Witodowych,

z czego si okazuje^ e nie móg udawa tak wysoce nie-

wiadomego sprawy, jak to chce mie Dugosz, e przeci-

wnie zna gruntownie intryg, blady króla i Szafraców,

z których wkrótce ju, jako naczelnik stronnictwa, które

mia sam na gruzach budowy Szafraców ugruntowa, na-

leycie mia skorzysta. Prawda e co do koronacyi Witolda

podziela Zbigniew zdanie Szafraców, e po mierci Witolda,

gdy bdy polityki Szafraców srogo si odczu day w sto-

sunkach polsko litewskich, tak samo maodusznie zapatry-

wa si na uni horodelsk jak i Szafracy, obecnie atoli

si wymowy, dowcipem umia agodzi bole ksicia^ prze-

jedna go z bratem, ale z drugiej strony zwleka koronacy
a do chwili zgonu Witolda, usprawiedliwia króla i on

w obec decyzyi senatu niemógby bdu popenionego w ucku
naprawi, w ogóle umia poredniczy, usuwa i zaagadza
draliw spraw. A gdy wkrótce mier Witolda nastpia^

mona byo przewidzie, kto teraz miasto Szafraców stanie

u steru polityki polskiej. Te czaste Zbigniewa poselstwa do

Witoda, byy zacztkiem jego politycznego stanowiska,

jakie ju wkrótce mia zaj w koronie. Dugosz niechccy

rzuci na Polsk ani cienia zarzutu na sprawców upoko-
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renia królewskiego, mierci Witodowej i wojny domowej

za Swidrygiely, ani chce wiedzie o tern, e poselstwo które

gównie za dorad Zbigniewa wysano, na klaczkach pro-

sio ksicia, aby raczy odoy dzie koronacyi, e na

klaczkach przystawao na wszystkie dania ksicia prócz

owej nieszczsnej korony.

Z tern wszystkiem, nie przeczymy, aeby Witold nie

mia uywa wszystkich moliwych agodnych sposobów do

pozyskania upragnionej koroy. Jagieo, zapewne za dorad
Zbigniewa, widzcego zbliajcy si koniec ycia ksicego,
robi nadziej i co do swej osoby da nawet zezwolenie,

pod warunkiem aby korona przesza po mierci ksicia na

syna królewskiego i eby to dokumentnie byo utwierdzone.

Zamany na ciele ksi i rozbolay zwaszcza gdy mu siq

fistua otworzya, chwyta si i iskierki nadziei. Ten wielki

Witold na ou boleci , by tylko ambitnym Witoldem,

pomnym jedynie na uraon ambicy i upokorzon dum
swego kraju. Zdrów na ciele usiowa i umia zapanowa
nad sob, a gdy ta ciga walka przyprawia go o mier-

teln chorob, gdy bole i rozpacz stargaa wtek dotych-

czasowego a wiekowego szczcia i przyprawia go o mier-

teln chorob, móg nawet niezapanowa nad sob — na

poy pogaski jego wielki duch, niezna chrzecijaskiej

rezygnacyi . . . pocz ulatywa . .

.

A wic i prawd by moe, e na ou boleci pragn,
by mu woono na skronie koron a on j wnet odda dawcy
Zygmuntowi. Móg myle, e tem zaspokoi i ukoi zranion

ambicy i ukorzon dum sw i ukochanej Litwy, e sawa
jego przejdzie przez to w potomno czysta i nieskalana.

Ale znowu nie mona, idc za Dugoszem, posdza ksica,

aeby tej korony mia pragn w skutek nalegania i rad

swoich zauszników, namów ony swej Julianny lub te pod-

ega Zygmuntowych posów Rotha i Baptysty. Dugosz
powtarzamy denia tego nie chce bra na szal zranionej

ambicyi ksicia Litwy — która atoli i dobroczyc jego,

Zbigniewa, prowadzia na manowce uganiania si za kape-

22*
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luszem kardynalskim, lubo bez porównania bya mniej ura-

on anieli ksica i bya grymasem osobistym, nie

majcym adnego stosunku z honorem i saw wasnej ojczy-

zny. 2^) Historyk nasz zapewne nie widzi tego u Zbigniewa,

natomiast posdza Witolda o takow ambicy — z czego

inni robi niczem nie poparte separatyczne zamiary, u starca

ju zgrzybiaego, bezdzietnego, który wszake jeeliby Inia

by kiedy myle o separacyi to przecie nie uczyniby tego

w omdziesitym roku ycia swego!

Zapyta moe kto, dlaczegó Witold nie da pozna
Krzyakom e s zdrajcami, królowi Zygmuntowi, e go

uwodzi i e haniebn snuje intryg — wszake wiedzia

o tem dokadnie. Dlatego, odpowiadamy^ e nasamprzód

sam w siebie wmawia, i nie jest zwodzonym i guszy
wstyd przed samym sob; powtóre e uczyniwszy tak, mu-

siaby by zerwa z Zygmuntem i Krzyakami a oni mu
pomocnymi byli do zwycistwa nad polityk Szafraców,

byby musia zrezygnowa na powan rol sdziego w spra-

wach Polski z Rzymskim królem i zakonem, a tylko ta rola

dawaa mu rkojmi zupenego poskromnienia planów Sza

fracowych wzgldem Litwy a korona ofiarowywana przez

Zygmunta moga je unicestwi na przyszo. Witod zry-

wajc z Krzyakami i Zygmuntem, o których haniebnej

intrydze by przekonany, musiaby chyba kapitulowa przed

polityk Szafraców.

Dnia 16 Padziernika odprowadza Witod Jagie
z Wilna do Trok. Podróe takie odbyway si w owych

czasach konno. Dwaj zgrzybiali starcy, z wielk wit wy-

jechali, jako pojednani ju przyjaciele, za miasto. Osabiony

i zbolay Witod pocz traci siy i spad z konia, odnie-

siono go tedy do Trok. Tu pokazao sie e ksiciu otwo-

rzya si fistua pomidzy opatkami. Dwa tygodnie przelea

na ou boleci a przy nim czuwa król Jagieo. Na ou
tem z którego wicej ju powsta nie mia, mia si wedug
Dugosza napiera w dziecicy sposób korony. Dalej opo-

wiada Dugosz 2^), e gdy choroba coraz bardziej si wzma-
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gaa^ przywoa Witold ksit i bojarów Litwy i odda

rzdy Litwy w r^ce tego z którego rk je by przed pó
wiekiem odebra. Mia go przytem prosi o przebaczenie za

wszystkie obrazy, jako te i o zabiegi jakie czyni o koron.

Poczem spowiada si kilkakrotnie przed biskupem Wile-

skim Maciejem i zapewnia tego, e wierzy w zmartwych-

wstanie, czemu za ycia nigdy wierzy nie clicia. Oddda
Jagielle klucze zamków litewskich — a król 21 padzier-

nika potwierdzi nadania niebezpiecznie ju chorego brata

dla kapituy wileskiej. Dnia 27 padziernika odda Witod
Bogu ducha, m przez wspóczesnych za najwikszego

wród ksit i królów uwaany — jak nie na jednem miej

sou podnosi Dugosz, który nie za wiele sympatyzuje z Wi-

toldem, abymy relacy jego w tym punkcie o przesad

posdzi mieli. Wszake najznakomitsi kuryalici wspó-
czeni porównywali Witoda z Aleksandrem Wielkim, któ-

remu on jeden wród wspóczesnych sobie ksit dorównuje

umysem i saw.
Wiksz anieli ta sawa, która wkrótce przesza

w pieni i podania ludu, gdy historya o niej zapomniaa,

wiksz mówimy anieli aureola chway Witodowej, by
szczery al narodu, który odczuwa w tej chwili, e z ostat-

nim tchnieniem ksicia, najwikszego bohatera Litwy, ula-

tuje i niknie jej samodzielno. „Powsta bowiem na Litwie

pacz i skargi aosne, mówi wspóczesny historyka przez

dni om dajce si sysze z rana, w poudnie i wieczór.

Wszyscy opakiwali strat ojca ojczyzny, jakby odczuwajc
e wielko Litwy chrzecijaskiej z lm powstaa i z jego

mierci si skoczya." Nic bardziej nie wiadczy o wiel-

koci monarchy, jak szczery i serdeczny al po zgonie ze

strony caego narodu.

^ gdy jeszcze ksi lea na miertelnej pocieli,

znalaz si czowiek, który od dawna miarkowa, e ksi
ganie, i czyni zabiegi by zosta jego nastpc. W miar
pogarszajcej si choroby Witoda, pocz Swidrygieo coraz

zuchwaej podnosi gow, apelowa do zauszników swoich,
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skarbi sobie stronnictwo z malkontentów na Litwie, kon-

spirowa z zakonem, nie kryjc dumy swej w postaw i

w czynie. Zmiarkowa to dogorywajcy Witod,^^) przewi-

dujcy dobrze w tej chwili, jaki los czeka Litw ukochan,

skoro ten burzliwy i niespokojny ksi zostanie jego nastpc.

Zapewne, e móg poaowa w tej chwili, e w myl unii

horodelskiej nie czyni zabiegów aby przygotowa nastpc
Litwie, gdy miaa ona zapewnion wolno elekcyi— pod-

kopan uchwa zjazdu Jedleskiego przez Polaków. Witod

mia kaza przywoa do siebie Gedygoda, Rumbolda i Mi-

koaja Sepieskiego^ aby zawiadomili Jagie o zuchwaych

postpkach ksicia. W skutek tej przestrogi widrygieo
znik naraz z Trok, by konspirowa z ukrycia z Krzya-

kami. Zapewne, e w obec tego nie móg Witod umrze
spokojny o los ojczyzny, któr tak kocha. . .

.

To te skoro pochowano zwoki Witolda, pocz wi-
drygieo, ta za gwiazda Litwy^ wyzyskiwa bdy poli-

tyczne ze zjazdu uckiego wynike, dy wszelkimi rod-

kami do separacyi.

widrygiey wystpienie, to fatum historyczne za winy^

które nigdy nie pozostan niepomszczone w historyi. Zdrada,

o któr niesusznie posdzano Witolda, znajduje wykonawc
w widrygielle ; ludzie, którzy pod Witoldem i zamarzy

nie mieli o odstpstwie od Polski, bd widrygielle po-

mocnymi przy dokonaniu dziea haby, na Polsk i na

Litw spadn obficie srogie ciosy wojny domowej, strumie-

niami krew popynie, krew narodów, których wzy unii

przez win niedowierzania, pychy i samolubnej polityki

z jednej strony, jak znowu wyniosej i podranionej ara-

bicyi z drugiej, zwolnione zostay. Mcicielka win — histo-

rya — wykonuje akt zemsty. Witod przewidywa to — ale

nie by ju w stanie zatrzyma przewrotu, jaki bezwiednie

dokonywa si po za jego plecyma.

Spumy zason na ten straszny obraz wojny domowej,

a przypatrzmy si jednej jeszcze scenie, ilustrujcej do-

kadnie naszych aktorów, których poznalimy przy opisie
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zjazdu uckiego. Oto Jagieo wnet po mierci Witoda

wyznacza widrygie na w. lisicia Litwy, amic tem

unij Horodelsk cakowicie, ale zmuszony by do tego aktu

koniecznoci, gdy widrygieo przygotowa siq ju by
naleycie, aby bd co bd osign wadz nad Litw.

Zamiast odwdziczy si królowi za dobrowolne oddanie

rzdów Litewskich, da on ode zupenej samodzielnoci

Litwy, zrywa z niechccym na to przyzwoli królem i zmusza

go do zawarcia z nim zawieszenia broni ....

Któ jest pomocnikiem zego? zapytamy. Braciszek

zakonu^ znany nam Zygmunt Rotb^ Szlzak rodem a poufny

dworzanin króla Zygmunta, pracujcego zawzicie nad zer-

waniem unii Polski a Litwy.

Tu po mierci Witoda, w pierwszych dniach Listo-

pada (8-go) za dorad tego to Rotba, zgodzi si widry-
gieo na wysanie go do króla Zygmunta z nastpujcymi
artykuami poselskimi 2^):

Ksia widrygieo owiadcza przyjazne usugi i szczer

podzike za wiadczon mu pomoc w szatach, koniach i pie-

nidzach^ gdy bywa na jego dworze, czego nigdy jak dugoy bdzie nie zapomni.

Ksiz(^ proponuje zwizek wzajemnej pomocy pomidzy
królem Zygmuntem, zakonem a sob. Jeeli król Jagieo
zechce przystpi do zwizku, monaby go przyj — jeeli

na to zgodzi si trójka kontrahentów.

Jeeli Rotha zapyta król Zygmunt, czy ksi nie

chciaby siq koronowa, ma odpowiedzie: „Jeli to WKr.
MCI si podoba i jeeli zechce posa ksiciu koron, to

tene chtnie j przyjmie i bdzie za to wdziczny dopokd
mu starczy ywota^ jako syn swemu ojcu i jako suga panu

swemu, tak we wasnej osobie jako i z bojarami i szlacht

litewsk". Ksia radby si nawet oein w ten sposób, aby
to z korzyci dla króla Zygmunta byo, jak n. p. z córk
wojewody Wooskiego, aby go przez to odcign od zwizku
z Turkami i korona Polska. . .

.
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W odpowiedzi na to poselstwo król Zygmunt zawiera

ów proponowany alians za porednictwem Russdorfa, wy-

iiluczajc atoli króla Polski, „gdy ten tylko nowe trudnoci

stawiaby i przeszkody, a jego zmusi trzeba, aeby najpierw

kademu z kontrahentów winny dug spaci". Charaktery-

stycznie wyraa si on w instrukcyi dla Russdorfa : Co

tylko chciaem powierzy Ci dokonanie wanej sprawy

z ksiciem widrygie — a ona za ask Boga sama sie

dokonuje. . .

.

W misterny sposób knuje Zygmunt nowe kabay i we
wspóce z zakonem doprowadza szataskie dzieo do skutku.

Epizod ten wtajemnicza nas w haniebn jego intryga i roz-

trzyga stanowczo kwesty, e mianowicie Zygmunt dziaa
z rozmysu i z góry uoonym planem raka w rk wspólnie

z Russdorfem. W nagroda obiecywa zakonowi po szczli-

wem rozerwaniu zwizków pomidzy Polsk a Litw, do-

pomódz do odzyskania praw tego do Litwy. . . Prawda, e
byy to tylko obietnice — i e historya chocia wykonaa
akt zemst,', nie zezwolia na zniszczenie szlachetnego i wiel-

kiego zwizku dwóch narodów.

Najpodlejsza z podych „wiata dusza" mia do
miedziane czoo^ e gdy bratobójcza zawrzaa walka, on

po zdradziecku napad na Polsk, a gdy los go zawiód

i srogo odpokutowa zdradziecki zamach — wiadczy si
Bogiem i prawd w obec kuryi i koncylium Bazylejskiego,

i jemu to tylko ma król do zawdziczenia, e si pojedna

z zagniewanym na Witoldem, i on to gównie przyoy
rqki do uczynienia zgody pomidzy brami !

Pozostaoby jeszcze doda, w jaki to sposób przyj
Zygmunt owe cierpkie dwa listy Witoda, w których nied-

balstwu i podejrzanemu brakowi decyzyi, przypisywa zbolay

ksi, i odkada koronacy a do otrzymania konsenzu

ze strony baronów polskich.

Szalbierza naszego nie zabola wcale taki srogi zarzut.

M^oglibymy sie nawet domyla w jaki sposób odpisa

Witodowi; gdybymy nie posiadali kopii jego odpowiedzi
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z Ulmu 8 Listopada,^ ^) a zatem po mierci adresata, o której

przedzielony od Litwy setkami mil Zygmunt wiedzie jeszcze

nie móg. Zgadywalibymy, e si usprawiedliwia w ten

sposób, aby na Jagie wskaza jako na jedyn przyczyn

zego, e atoli od przysania korony nie odstpowa, e
przeciwnie trzymajc Witolda za sowo, przyrzeka, e ko-

ron przyle, skoro tylko otrzyma list od ksicia.

List ten jest w rzeczy samej teje treci; zawiera

nadto ustpy wiadczce, e Zygmunt nawet w tym wy-

padku, gdyby Witold by sdzi kompromisarskim, mia na

myli spraw pokierowa w ten sposób, aby ani on, ani

zakon na tem nie ucierpieli i eby nowe zawikania sprawi

pomidzy Polsk, Litw a zakonem.... Oto co pisa na

wiadomo od ksicia, e król Jagieo przystpi do kom-

promisu, „e gdyby by król dawniej to uczyni, nie przy-

szoby nigdy do obecnych niezgod. Ja z mej strony nj-

chtniej ponownie zdaj sd w race ksicia. Spodziewam
si, e gdy po w. Katarzynie zakocz sprawy z husytami,

przybd na granic prusk, i tam moglibymy si wszyscy

zjecha, w tym celu, aby raz ju sporne nasze sprawy za-

atwi. Ksia mógby i króla Jagie nakoni do wzicia

osobistego udziau w zjedzie, nad czem margrabia Bran-

deburski ma obecnie pracowa. Wiedz bowiem bracie nasz

najukochaszy — odpowiada Zygmunt na podejrzenia ksi-

ce — bior ci bowiem samego na wiadka, jako nigdy

nie pragnem sia pomidzy tob a królem Jagie ziarna

niezgody, i zawsze pragnem waszej przyjani i wzajemnej

mioci. Dowodz tego dobre nasze chci przez przyst-

pienie do kompromisu, gdy chcielimy zgody, do czego

widocznie nie dy król Jagieo^ skoro w ucku nie przy-

stpi do — ba nawet porónilimy si z królem Polskim,

pragnc wywyszenia, honoru i sawy waszej braterskoci.

Oskara nas w. bratersko o niedbalstwo — zapewne musi

król Jagieo przejmowa nasze listy i aresztowa posów
naszych, inaczej bowiem nie umiabym wytómaczy sobie

zarzutów w. braterskoci, w ostatnim licie zawartych.
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Tak pisa dyplomata XV w. a równoczenie przesyajc

kopiq tego listu do Russdorfa dodawa^^): Wiedz e ten zjazd

nie jest na seryo pomylany, i e gdyby nawet do niego

przyj miao, to mam tam wanie wiele tajemnych i wa-

nych spraw z tob do pomówienia; doniesie ci o nich

Nespor, dorczyciel tego listu ....

Prawda — s tajemnice które szalestwem byoby
powierza pismu. Zygmunt obiecywa zakonowi za usugi

w nikczemnem dziele intrygi zote góry i oczywista nie

móg tych obietnic wyraa na pimie. Dlatego tylko ogól-

nikowo czytamy w póniejszej instrukcyi danej Rothowi,

e Zygmunt bdzie si stara podnie sprawq zakonu skoro

mistrz Swidi'ygieq cakiem odsunie od Polski. Te preten-

sye zakonu znane s w dziejach — pod owe czasy obejmo-

way one mud, Litw i Ru a apetyt zakonu, nigdy nie

nasyconego, nie pogardza takiemi akotkami jakiemi byy
pograniczne ziemie Polskie i Mazowieckie, obfitujce w silne

grody i pozwalajce poskramia wrog Polsk. Podówczas

atoli odek krzyacki z powodu potrzeby Grunwaldskiej

cierpia na niestrawno, obietnice Zygmunta miay by
marzeniami.

—^«^=§.^^.



PrzyBisSi i oJsyaoze do czejci Bierwszej.

Rozdzia I. (str. 6-17).
Stronica

1. O calem tern zajciu opowiada mistrz zakonu

landmistrzowi niemieckiemu Yoigt Cod. dipl. Pruss. VI.

Nr. 60 p. 63— 64. Jaki za list posali Krzyacy królo-

wej, o którym mówi mistrz, i gdyby si by pierwiej

spostrzeg, byby list kaza adresowa od ksit elekto-

rów „gdy toby nadao caej sprawie lepsz posta" poucza

Posilge (Lindenblat) wydanie Yoigta p. 113— 114. Li-

czne skargi i instrukcye zakonu Voigt. C. dipl. V. Nr. 99

p. 124—130, ibidem V. Nr. 107— 112; VI, Nr. 71, p.

65— 67 pouczaj co równoczenie dano od "Witolda.

Nadto skary si mistrz (ibidem VI. p. 65 Nr. 61) i
dowiedzia si w sekrecie, e król Polski i Witod d
do tego aby posi koron dla krajów litewskich i ru-

skich i aby im je papie nada w lenno, "Witolda za
uczyni królem, co niedaj Boe, dodaje mistrz, bo gdyby

si tak stao, przypadaby temu ksiciu wielka moc kra-

jów pogaskich i ruskich a onby si ju postara o to

aby ich zakon nie spustoszy 10

2. Obacz nadzwyczaj ostry ton listu Witoda do

króla Zygmunta z 7daniem odwoania wyroku wrocaw-
skiego. Cod. ep. Vitoldi N. DCCCLXI p. 466 i nast.

nam si hoc facere noluistis, ex tunc pro certo liabere

poteritis quod nos pro isto graviter condolebimus et eo

facto nos uamdiu vitam duxerimus no a amicabimur vo-

biscura et tamen a terris et graniciebus nostris nequa-

quam discedemus etc. p. 468 14

3. Porównaj list humanistyczny Franciszka de Co-

mitibus Aquae Vivae do Witoda. Cod. ep. Vitoldi
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Stronica

N. MCCCXCIV p. 879 szczególniej ustp p. 880 rozpo-

czynajcy si: Arno equidem illam animi tui magnitudi-

nem et excellenciam mirificiam tui fastus, qua Allexander

diceris, dux magnus. Profecto hoc tibi recte, competenter

et faventibus diis dignisque auspiciis, hoc prefixo celitus

nomine predicaris : Alexander magnanimitate, dux magnus
potencia et, ut omnes yirtutum tuarura dotes breviter

includam, per omnia nostris seculis similis ei vivis. . . 15

Rozdzia II. (str. 17—29).

1. Mamy na to dowód w licie Zygmunta do mi-

strza z dnia 8 Padziernika 1421 r. C. ep. Vit. p. 534
were es sache, das der kunig von Polan und herzog Wy-
told den keczern zulegen und helffen wolten, das du dann

mit ganczer deiner macht auf sein und die egenannten

kunig von Polan und Wytolden und ire land und leute

aTigreifest und beschedigst, ais wir dir des gentzlich

glawben und getrawen, doran verdienest du von got einen

ewigen love, und von uns einen unvergessenlicben dancke.

Porównaj list Zygmunta do biskupa Dorpackiego z Igo

Maja 1422 r. ibidem. Nr. ML p. 549 17

2. List Witolda z 7. Sierpnia 1422 r. Ibidem Nr.

MXXXVI p. 569 18

3. List tego z 13. Sierpnia ibidem Ne MXXXYII
p. 570 19

4. List tega do mistrza z 17. Sierpnia ibidem Nr.

MXXXVIII p. 571. Iw tym licie równie jak i w licie

do króla rzymskiego pisanym owiadcza Witolda i ze

swej strony nie da penomocnictwa Zygmuntowi do wy-
dawania wyroku „und wir an unserm teile, des egenan-

tin ausproches nie gelibet noch gevolbert habin und den
egenantin konig von Ungern unser sachin nie gemechtigt

haben. Porównaj ibidem p. 468 „cum eciam per nos

nunuam pro eo habetis sigilla" mówi Witold do Zy-

gmunta. Oczywista e temsamem oskara Witold i kan-

clerza Jastrzbca , wywoujc proces przeciwko niemu.

Wedug Smolki (Szkice 178 i nast.) mia by Jastrzbiec
filarem stronnictwa Witodowego w Polsce. Jeeli by tak

by miao to natenczas naley Witodowi przypisa, e
sam filar ten usun i strci — a wtpi naley, aby
wielki ksi by tak niezrcznym politykiem , iby sam
na wasn szkod mia dziaa. W ogóle Smolka, zapo-
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znaje motywa do procesu kanclerskiego i o skutkach jego
z przesad si wyraa. Mojem zdaniem proces ten, obszer-

nie u Smolki traktowany, nie naley wcale do kwestyi

husyckiej, a jeeli o nim wspomnie naleao, to nigdy
w tym stosunku, jak to Smolka czyni 20

5. Voigt. Geschichte Preussens VII. p. 449 ... 21

6 Dugosz (wyd. Przedzieckiego) XI. 305. Et licet

Withawdus m. d. Lith. ex eo loco summopere flagitasset,

a Wladislao tamen rege persuasus, propositum deposuit 22
7. Dokument zwizku SS. r. Sil. VI. str. 43. Po-

równaj Prochaski Polska a Czechy w czasach husyckich

p. 246 i nast 23

8. List Witolda z 29. Listopada 1422 r. Cod. ep.

Vitoldi. No MLI. p. 575 i Raczyski C. D. Lith. p.

283—284 23
9. Cod. ep. Vitodi p. 576: Sunder us euwirm briffe

mochte wir nicht Yornemen, ap die leczte Yorsegilunge

des egenanten gemachten fredins solde noch sein mit

grossern uud mee ingesegeln noch deme ais geteidingt

und creifticlichen yorschrebin ist, went ir do von keins

schreibet, das ir den ewigen freden halden woldet, und
ob die Yorsegelunge noch gescheen sulde. Dorumme etc. 24

10. Z listu Witolda z dnia 17. Grudnia 1422 r.

Cod. ep. Vit. Nr. MLIII. p. 576. „Wir haben euwern
gebitigern dem von Elbinge und dem von Thorun vormals
geschreben etc 24

11. Ibidem 1. c 24
12. List Witolda z 30. Grudnia Ibidem Nr. MLV

p. 577 26

13. Bunge. Liv-Cur-Estlaud. Urkundenbuch V. e.

935 i 949 26

14. Witold owiadcza mistrzowi: und die unsero

hatten des keine macht sulchen uffgenomen tag und von
beiden teilen vorliebet czu verlengern wen domete sie

hetten leichte die erste vorschreibunge und beslosunge

etwas Yorseret. Cod. ep. Vit. p. 576 26

15. Palacky Beitrage zur Gesch. des Hussitenkrieges

L Nr. 252 p. 275. Bunge V. c. 938 i Grunhagen SS.

rer. Siles. VL 30. . 27
16. Bunge V. Nr. MMDCCI c. 972 27

17. Ibidem 1. c 27
18. Obacz Cod. ep. Vit. Nr. MLXXV. p. 584 uzy-

ska tyle tylko Zygmunt dla Krzyaków, i Jagieo przy-
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rzek nie roci sobie pretensyi do wynagrodzenia poszcze-

gólnionych w dokumencie szkód, które mu Krzyacy wy-
rzdzili 28

19. List Witolda z 26. Kwietnia 1423 r. Ibidem
Nr. MLXXIX p. 585 28

Rozdzia III. (str. 29—44)

1. Caro. Liber Cancellariae IL No CXXV p. 200 29

2. DI. XL 310. Albertus Jastrzambyecz Cracoyiensis

episcopus^ ordinationem regis in acceptum non referens,

respondit, so Cracoyiensis ecclesiae pontificio et dignitate

contentum*, Gnesnensem ecclesiam non acaepturum. . . 30
3. Ibidem XL 312 Regalibus itaue persuasionibus

devictus, sedem Gnesnensjm suscipere consentit .... 30

4. Ibidem XL 412. . . cum et antecessor suus Petrus

similem a sede sua exclusionem, authoritate et interposi-

tione sua interveniente, passus esset 30
5. Obacz. Cod. ep. Vit. Nr. MLXXXII p. 588 . . 33

6. Ibidem Nr. MLXXXIII p. 589 i nastpny p. 590
w którym Witod przyrzeka, e przyszy arcybiskup gnie-

nieski potwierdzi dokument ugody Polski z zakonem
wasn pieczci. Daje to nam pojcie o dominujcem
znaczeniu arcybiskupa gnienieskiego — w obec któ-

rego biskupstwo krakowskie byo mniej wanem i e nie-

mona przeto mówi o tem, jakoby Jastrzbiec przez

zamian biskupstwa krakowskiego na stolic gnieniesk
poniós degradacy jak to Smolka twierdzi 33

7. Z listu Witolda z dnia 16. Kwietnia 1423 r.

Cod. ep. Yit. Nr. MCXXXIX p. 631 Porównaj Raczyski
C. dipl. Lith. p. 380 35

8. Caro„ Liber Cancellariae I. Nr. LXXX p. 150 . 35

9. Caro. Ibidem Nr. II, IIL p. 19—24 35

10. Palacky. Beitrage L Nr. 282 p. 314 36

11. Caro. L. C. L Nr. LXXXI p. 153 i koniec po-
przedniego numeru tame 36

12. Obacz tre legacyi posów ze strony królów

Duskiego i Rzymskiego. Cod. ep. Yit. Nr. MCXXXIIL
p. 623 i Dugosz XI. p. 324 37

13. W licie z 16. Kwietnia. Cod. ep. Yit. p. 631 37

14. List ksicia do mistrza z 8. Maja Cod. ep. Yit.

No. MCXLIX p. 643 38

15. Yoigt. Gesch. Preuss. YII 40
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16. Ob. list w. mistrza do mistrza inflanckiego z 8.

Kwietnia 1425 r. Cod. ep. Vit. Nr. MCXCI. p. 694:

Ouch was uns anmutende unser herre konig von Polan

etc. vor eim jore, ais wir beienander woren, das ber

gerne welde cziben ken Danczk czu sente Brigitten etc. 41

17. List Witolda do mistrza z 22. Czerwca 1424 r.

C. ep. Vit. Nr. MCLIX p. 659. . . ist ber (der marscbalk)

abir nocb nicbt usgeczogen, so wellit in entbalden, went
ber uns mit nicbte nicbt wird mogen obirbolen etc. . . 42

18. Listem z 21. Lipca 1424 r. Ibidem Nr. MCLXin.
p. 661 42

19. Obacz sprawozdanie zakonu z traktatów mianycb
z penomocnikami polskimi okoo pomiaru granic z 30.

Wrzenia 1424. Cod. ep. Yit. Nr. MCLXY. p. 662. Pe-
nomocnictwo ze strony króla datowane in Radoscbicze

feria uinta proxima post festum assumpcionis beate Marie
yirginis ibidem p. 663 43

20. Raczyski. C. d. Litb. p. 307. Uwiadomienie
datowane z ucka 29. Wrzenia 43

Rozdzia IV. (str. 44—55).

1. List mistrza do mistrza inflanckiego z 9. Kwie-
toia 1425 r. unser diner Redewicz, den wir ror dessen

Yorgangen winacbten in nemlicben unsers ordens sacben

hatten gesant czu unserm allirgnedigsten berren Romi-
scben konige ken Ungarn, C. ep. Yit. Nr. ]MCXCII. p. 695 45

2. Obacz sprawozdanie posów zakonnycb z ich

poselstwa do Jagiey i Witolda datowane 25. Grudnia
1424 r. Ibidem Nr. MCLXXY. p. 683 46

3. Ais nu off" winacbten unser obirster marscbalk
mit den gebitigern Elwinge und Balge woren czu Littouwen
bei seiner gnade etc. do was ber abir anmutende ein

sulchs und begerende an uuserer Yorgedocbten botscbafft

etc. mówi mistrz w licie do m. inflanckiego ibidem p. 694. 46
4. List Witolda do mistrza z 1. Stycznia 1425 r.

C. ep. Yit. Nr. MCLXXXL p. 688 47
5. YHicie z 8. Kwiet. 1425 r. C. ep. Yit. Nr. MCXCL

p. 694. Tbut hirbei sulcben fleis, das ir uns gefach
schreibt, was ir von semelicben loufen us Littouwen adir

andirswo irfaren mogt, do tut ir uns sunderlicbe behe-
gelichkeit an und gros czu dancke 48
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6. Relacya komtura z Brandeburga z dnia 24. Maja
1425 r. Ibidem Nr. MCXCIII. p. 696 48

7. Ugoda na miar graniczn pomidzy Madrzy-
kiem penomocnikiem Witolda a Frischbornem penomo-
cnikiem zakonu zasza 23. Czerwca 1425 r. Ibidem Nr.

MCXCVI. p. 698 49

8. Lisfc Witoda z 9. Lipca 1425 r. Ibidem Nr.

MCXCVII. p. 698 49

9. Obacz sprawozdanie posów zakonu ze zjazdu

z posami polskimi. Ibidem Nr. MCCIII, p. 703 49

10. „einen cleinen doctoren" stoi w zacytowanem
sprawozdaniu 49

11. Relacya komtura z Kajpedy z 20. Sierpnia 1425

r. Ibidem Nr. MCCII. p. 702 49

12. Z listu Witoda dó mistrza z 15. Padziernika
1425 r. Ibidem Nr. MCCVI. p. 708 und do si di vorse-

gilten mosen gestrackt hatten , do funden si nicit me
wenne eine halbe ele schelunge, das des treselers mose
lenger war wenne Maldrzik 49

13. Obacz pocztek listu Witoda do mistrza z 12.

Wrzenia 1425 r. Ibidem Nr. MCCIV. p. 707 50

14. Ibidem 1. c. Und wir euch dorofF gancze wor-

heit di wir wol wissen geschreben haben, daz der herre

konig noch sein rath keines davon wissen, noch ein sul-

ches thuen meinen, ais euch auch der herre konig ais

wir wenen seinen brifF dergleich hat geschreben. ... 51

15. Propozycy zjazdu uczyni mistrz przez swego
posa Jana Beynhewser rzdc z Rastenburga. Obacz list

Witoda z 15. Padziernika. Ibidem p. 708 53

16. Relacya tego posa zakonu z 19. Padziernika
1425 r. Ibidem Nr. MCCVII. p. 710 54

17. Also beslos her das is czu Garthen sal sein,

ais uwer gnade in deszen ingeslossen brieffe wirt eigen-

tlich Yornemen ibidem 1. c 54
18. Obacz cedu z kancelaryi Witoda ibidem p.

727 Nr. MCCXXIX. Item ibidem in Brzeszcze omnes
prelati et barones in isto remanserant cum domino rege

et domino magno duce etc 55

19. Wskaza na podkanclerzego wyranie sam Wi-
told w owej cedule. Doctor autem p. 727. Item idem
doctor p, 728 55
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Rozdzia V. (str. 56—73).

1. Zjazd ten odby si 30. Kwietnia podczas gdy

póniejszy w Brzeciu litewskim odbyt feiy 11. Listopada. 56

2. Dl. XI. 338. Sigismundi enini cónsilio, quod per

nuntium specialem ad ipsum usue in Hungariam missum

expetierat, persuasus etc 56

3. Stwiedza ten domys kocowy ustp noty kance-

laryjnej Witolda dla uytku mistrza sporzdzonej. Król

podmówiony przez podkanclerzego, który jak poznamy
jest w usugach Szafraców^ odezwa si do baronów : Si

domino magno duci consentire vultis pro hac ripa, ex-

tunc restituatis nobis litteras nostras uas vobis terapore

coronacionis nostre dedimus super se etc. C. ep. Yitoldi

p. 728 57

4:. List Witoda do mistrza z 25. Stycznia r. 1426.

Ibidem Nr. MCCXIV. p. 714: Geschege obir, das unser

beger dort czu Polan vor sich nicht ginge, so habin wir

euch gloubit etwas unsirs landis dirkegen czu gebin und

dorinne wir steen 58

5. Z listu Witoda z dnia 26. lutego r. 1426. C. ep. >

Yit. Nr. MCCXVI. p. 716 und dirlanget uns vordern tag

unser aniwirt euch czu thuende bis uff nehist czuko-

mende csterliche tage, des wir euwir erwirdikeit groslich

dancken 58

6. Dokument ugody w Grodnie datowany 17. Gru-

dnia u Raczyskiego C. dipl. Lith. 312—314 po nie-

miecku i 315—317 po acinit o . . 58

7. (dux magnus) cum magna humilacione et ge-

nuflexione cum multis baioris petivit instantissime domi-

num regem pro hac parva ripa et paululo aque,.. stoi

w cedule kancelaryjnej Witoda Cod. ep. Yit. p. 727 . 59

8. Item quando dominus Ostroróg ad convencionem

PyotrkoYiensem voluit euitare, interrogavit dominum re-

gem^ si baronibus ex parte eius loqui deberet pro hac

ripa etc. Ibidem 1. c 59

9. Dugosz XI. 338 mówi o Russdorfie : Non tam

magnopore huiusmodi indigeret molenJino, sed occasio-

nem oblatam non esse negligendam censebat, per quam
unionem et charitatem iiaternam inter Wladislaum regem
et Alexandrum ducem scinderet et iurgia atque bella

inter illos conserreret. quo8 unitos et concordes sibi scie-

bat esse magno terrori. Przytaczam to zdanie, wany

Osutnie lata Witoda. 23
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na kadc nacisk, jako pochodzce od tego, który po-

tom Witolda obwinia o ch zerwania unii a z mniema-
nych przeciwników ksicia (w historyi byli nimi inni

anieli Dugoszowy Olenicki) czyni bohaterów, chocia
powirMOii by wiedzie, e ci bohaterowie byli tylko na-

rzdziami w rku Kussdorfa i Zygmunta 60

10. List Witolda datowany z Witebska 25. Stycz-

nia 1426 r. Cod. ep. Yit. Nr. MCCKIY. p. 714. ... 61

11. Wellet wissen, das wir des an euch nicht be-

gerende sein noch euch dorumme vormanen , das der

herre konig egeschreben gleicher weise seine mol obwe-
nig odir nedwenig bauwen sulde. Ibidem 1. c 61

12. List Witoda do mistrza z 26. Lutego 1426 r.

Ibidem Nr. MCCXYL p. 716 62

13. dzikowa te za to mistrzowi: der fruntlichen

dirbitunge, dancken wir euwir erwirdigkeit mit fleisse.

Ibidem 1. c 62
14. sed magis et alcius sibi pensat hanc parvam

ripulam et pauxillum aquae quam honorem magni ducis...

i poprzedni ustp : in quo dominus magnus dux aperte

cognovit, quia dominus rex magis pensavit consilium

doctoris quam domini magni ducis et quam suum verbum
regium mówi Witod w cytowanej nocie. Ibidem p. 727. 63

15. Ibidem 1. c. p. 728. Item dominus rex scripsit

bina vice domino magno duci: Si dederis Polangam Cru-

ciferis, terra Litwanie, Samagittie et solusmet dominus

deberent pro eo plorare
;

quem ploratum dominus ma-
gnus dux et omnes baiori eius alte sibi ponderant, quare

plorare deberent, cum et prius non plorarunt quando

eadem Polanga eorum non fuerat 64

16. Ibidem 1 c. p. 728. Item quando Hlod cubi-

cularius domini magni ducis yenit ad dominum regem
in Lubomia, arestavit adhuc in ponte a domino rege trans-

euntes episcopum et palatinum Gracovienses, et tamen

(rex) noluit eos revocare ut ipsis in preseneia Hlod lega-

cionem ad barones ad Wartensem convencionem commi-

sisset, ita prout i.nni nobis per ipsum Hlod intimavit. . . 64
17. D. XI. 337. Mittuntur deinde ex ipsa conven-

cione Wladislaus de Opporow decretorum doctor et Ja-

randus de Brudzewo Cuy uiensis vexillifer ad magistrum

et ordinem Prusslcio
>

qui sibi denuntient iUumque admo-

neant, ne in yiolat onem foederum pacis perpetuae do-

nationem molendini Lubicz ambiat etc 65^
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18. Cod. ep. Vit. p. 728: cum idem doctor in

Prussia publice alta voce coram omnibus nullo exclus() in

maius dedecus domini magni ducis dixit, ((uomodo inagnus

dux potestatem non haberet aliquid dare in patrimonio

suo cui vellet, ipsum quasi ilUberum et obnoxium faciendo.

Zgodnie z tem Dugosz XI. 337: cum dux Alexander

donationes in terris Lithuanicis, rege Wladislao dissen-

tinte, facere non poterit 66

19. Z listu Witolda z dnia 3. m:ija 1426 r. Cod. ep.

Vit. Nr. MCCXXIV. p. 722 wie her (der konig) umbe
unsern und der sachen willen, einen tag mit seinen rathen

und landen nu uff pfir.gsten czur Lonczicz gemacht hat,

und wil do entlich unsern willen thun und euch die (ant-

wirt) iiber der miile geben 66

20. List króla do komtura Elblgskiego z 24. Kwie-

tnia 1426 r. Raczyski. Cod. d. Lith. 317—318 i relacya

komtura Toruskiego ze zjazdu z królem Cod. ep. Vit.

Nr. MCCXXII. p. 720—721 68

21. Liber her konig, worumb sulde wir herzog

Witowds etc. gabe nicht guttlich uffnemen, wenn wir

gancz wol wissen, das is weder euwer grosmechtigkeit

nicht ist; ouch irluchter furste, begabete uns euwer ko-

nigliche gnade woraete, wie mochte wir uns der goben
mit semelicher entslaunge entslaen. Ibidem 1. c. p. 721. 68

21. Z cytowanego listu Witolda z 3. Maja r. 1426

p. 722: Was durffet ir uns so hoch vor sulche cleine

ding dancken, das wir euch vor keine gabe sunder czu

einer beweisunge guttin willens gesandt haben — pisze

Witod mistrzowi na owe dzikczynienia 69

22. Ibidem 1. c 69

23. Ibidem 1. c 69

24. Dugosz XL p. 338 70

25. Ibidem p. 339 71

26. Relacya komtura z Bagi z 31. Maja 1426 r.

Cod. ep. Vit. Nr. MCCXXIX. p. 725 72

27. Ibidem 726: do selbst her Maldersik seiner

herlichkeit schreiber mit nemlichen art'culos czu uns sante,

die her uns Yorbrachte und las , die ouch innehalden,

was hindernisse, scheluni e adir vorczogerungo, ais an den

molen Lubitsch ist gescheehen und noch geschege, das

das des herrn koniges von Polan und nicht seiner lande

schult sei, ais euwer gnade in desser ingcslossen czedel

die wir von stadan lissen usschreiuen und von geheisze

23*
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dos fi^rossforsten euwer gnaden senden, wol werdet vor-

nemen 72

28. List Witoda do mistrza z 9. Czerwca 1426 r.

Ibidem Nr. MCCXXX. p. 729 : den (brieff) wir von in

mit nichte ufnemen noch liebin wolden 72
29. Dowiadujemy si o tem z póniejszego listu

Witolda do Jagiey z 8. Maja 1429 r. Cod. ep. Vit.

Nr. MCCCLII. p. 829: Et primo pro illa ripa vestra mo-
lendini Lubicz, quam per nos domino magistro et ordini

Cruciferorum dare preceperatis, vobis persyasit et indu-

xit idem doctor ne hoc fecissetis et ita suis suggescioni-

bus eandem ripam dare nec verbis nostris satisfacere

Yoluistis, quousque Yobis novem millia marcarum contu-

limus, Yolentes verbo nosfcro satisfacere, ut hoc quod
promisimus adimpleretur 73

Rozdzia VI. (str. 73-83).

1. List Zygmunta do Jagiey z 24. Maja 1426 r.

u Raczyslciego. C. dipl. Lith. p. 319 75

2. Ibidem 1. c 75

3. List Zygmunta do króla Jagiey z 21. Lutego
1427 r. : do schrebin uns die Pruwschen, wie sie mit euwir

bruderschaft und herczoge Wytaudt unserem allirlibsten

bruder yorgedocht hetten eine sulche eintracht gemacht
dei W5le wir beide in menschlichin weszen weret, keine

czwuschen euch umb das teil der greniczin sulde eine

clage adir czweitracht enspriszen, etc 75

4. Voigt. Gesch. Preuss. YIL 485 76

5. Relacya Hermana Distehoifa z 13. Czerwca 1426
r. Cod. ep. Yit. Nr. MCCXXXL p. 729 i List mistrza

Inflanc. do w. mistrza z 24. Czerwca t. r. ibidem Nr.

MCCXXXIIL p. 731 76
6. Dugosz. XI. 340: Causa belli tenuis et pene

nulla suberat. . . lub dalej: nihil motus ea humilitate aequi-

tateque dux Alexander. . . p. 341. Ut fit in bello aequi-

tate omissa suscepto 77j

7. O tych sprytnych sugach zakonu porównaj mój
szkic w Przewodniku nauk. i literack. r. 1879 : Henn
trefni Witolda

8. Dugosz XI. 346 i list Jagiey do mistrza z 2.

Stycznia 1427 r.. Cod. ep. Yit. Nr. MCCLXIY. p. 754.
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9. Went is duncket iins oiich vor euch gut sin,

das die sache iinvorczoglich geendet und Yorbrocht much-

ten werden, und das ir deste ee mit dem reiche czu

Polan czu einer gutten fruntschaft qwemet. Ibidem 1. c.

p. 755 80
10. Z listu Witolda do mistrza z 17. Marca 1427 r.

Ibidem Nr. MCCLXX. p. 758 81

11. List Zygmunta do Jagiey ibidem Nr. MCCLYIII.

p. 756 81

12. Auch schreiben wir von staten an den herren

konig von Polan, das wir des nicht gelouben wulden daz

im euwir erwirdikeit sulche sacben suldet haben geschre-

bin, die czwuschen uns nie sint gewest gehandilt —
mówi Witold w licie do Russdorfa. Ibidem p. 758. . . 82

13. Ir bedurft nicht von dem keinen czweifil babin,

das das andirs gescliege denn also, ais is czu Garthen

gemacht und vorschrebin ist — brzmi ustp listu Witolda

do mistrza z 6. kwietnia 1427 r. Ibidem Nr. MCCLXXIII.
p. 761 82

14 Got weis, das wir uns in unserm hercze gancz

vorgesaczt haben und also halden, das wir euch und
euwirm ordeu fruntschafFt, gunst und forderunge gerne

thun und irczeigen welden wo wir kunden und mochten,

und den Sepiensky wir durch des willen czli dem tage

gesandt haben, das her czu der gerechtikeit der beiden

parten horen und czuseen sulde etc. mówi Witold w licie

do Russdorfa z 8. Maja 1427 r. Ib. dem Nr. MCCLXXXVI
p. 770 83

Rozdzia VII. (str. 83-93).

1. Kwesty mazowiecka objaniaj nastpujce akta

i relacye: Caro L. C. I. Nr. XVIII. p. 49. Witold upra-

sza papiea aby naoon na kler kontrybucy czempr-
dzej cign kaza. Synod w czycy (Dugosz. XI. 333)
uchwala aby nie podejmowa uciliwej tej opaty. W od-

powiedzi na to król kae aresztowa dobra duchowne,

przeciwko czemu remonstruj panowie i praaci ze zjazdu

Sieradzkiego C. ep. Vit. Nr. MCLXXXVL i nast. p. 692

i 693. Wystpienie biskupa pockiego w czycy opowiada

Dugosz. XI. 334. Zatarg Jagiey z ksitami Mazowiec-

kimi objaniaj : Caro L. C. I. Nr. XCI. i Nr. XCII.

zawierajcy cytacy. (Co do tej cytacyi pod Nr. XCIL
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to trafnie dorozumiewa si Caro e : venientes in B.

oznacza Bystrzyc, tak bowiem czytamy w kopii znajdu-

jcej si w kodeksie Kórnickim, gdzie zamiast Johannem
de Cles et Doraarath czytamy: Johannem de Sanok Zar-

nouiensera et S. Sanocensem Beczensem etc. castellanos).

Ze Witod w sporze korony z ksitami Mazowieckimi
sta po stronie Polskiej potwierdza list jego do mistrza

z 18. Padziernika 1426 r. (Cod. ep. Vit. Nr. MCCXLYII
p. 741) w którym si wstawia za wyzutym z dóbr przez

ksit biskupem. Porównaj, Caro L. C. I. Nr. CII. p. 182, 83

2. Do kwestyi Modawskiej list Witoda do Zyg-
munta Caro L, C. I. Nr. XC. p. 163. Zygmunt do Wi-
tolda C. ep. Vit. Nr. MCCXXVI. p. 724. Gleit bespie-

czestwa dla wojsk polskich ibidem Nr. MCCXXV. p.

723. List Zygmunta do Jagiey ibidem Nr. MCCXXXYin.
p. 735. Dugosz XI. p. 342. Caro I. Nr. CII. p. 180.

Odnawia si ta sprawa na zjedzie uckim ob. List ^i-
.toda w Cod. ep. Vit. Nr. MCCCXXXIII. p. 804. ... 86

3. Dugosz XL p. 346— 350. Caro Liber. Canc. I.

Nr. LXXXIIL p. 156. List królowej do króla Cod. ep.

Vit. Nr. MCCCn. p. 783 i uwaga tame 89

Rozdzia VIII. (str. 93-iio;.

1. Dowiadujemy si o tym licie z odpowiedzi Wi-
tolda C. ep. Vit. Nr. MCCXC. p. 773 94

2. Wiewol sie gute anfenge von ersten mit in h ,tten,

ee, wenn die euwir czu in komen, von den sie sich vor-

mutten, das sie sulden die sachin andirs gewaudt habin,

das darus nichts endlichs ist geworden. Z listu Witoda
do mistrza datow. 14. sierpnia 1427 r. Cod. ep. Yit.

Nr. MCCXCVI1L p. 779. Porównaj cedu króla p. 780.

3. Obacz relacy komtura Toruskiego z 26. Lipca

r. 1427. r idem Nr. MCCXCIII p. 773 95

4. Obacz cytowany list Witoda p. 778—780 . . 95

5. Wellet wissen ais dort nahe bei den granicze

mee wen hundirt me ii von Smolesk hierwert ken der

senne offgange woren. Ibidem p. 779 96

6. Obacz jego relacy o nowinach z wyprawy Wi-

toda na Nowogród C. ep. Yit. Nr. MCCCXX1X. p. 798

i uwagi o niej w szkicu Henn trefni Witoda 96

7. Dugosz XI. 362: causam uidem belli in

occasionem et colorem quasi sibi et suis dominiis in limi-
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tibus iiiiuriam inrogasseiit, sumcns : re autem vera^ ut

gloriani sui nominis diffunderet 97

8. Serenitas autem vestra magistrum et ordinem

ab buiusmodi limitacione granicierum solutos dimisit etc.

Cedua w Cod. ep. Yit. p. 780. Do mistrza za donosiJ

równoczenie Ibidem p. 774 i pisa do Jagiey: czumole

ernstlicb und hocb clagende, das sich die sache so lang

wedir sine und ouch unsir briffe und worte und ais be-

teidingt ist vorczilien 98

9. Oucli ber (der konig) bat uns einon briff ge-

sandt sinis mannis eins, in dem gescbrebin ist, das euwir

Yoitb von der Nuwenmarck in des herrn koniges lande

uff dem flisse Draw bei Hocbczeit die brucke dat lossen

nedirbauwen in das flies und czu werfen. Ibidem p. 779. 98
10. Und wellit wissen, dass wir den gemacbten und

Yorscbribenen frede genczlicb halden wellen, und dorczu

wir oucb den berrn konig getruwelich anreden und bal-

den wellen etc. Ibidem 1. c 98

11. Listem z dnia 3. Lipca 1427 r. Ob. Codex ep.

Yit. Nr. MCCXCL p. 774 99

12. Porównaj listy ksicia do mistrza infl. Ibidem Nr.

MCCXXX1Y. p. 731 a szczególnie Xr.MCCXXXYL p. 734. 99

13. List Witoda do mistrza z 26. Padz. 1427 r.

Ibidem Nr. MCCXCIX. p. 781 100
14. O tem jako Witold wywiera nacisk na króla

Jagie, dowiadywa si mistrz od samego ksicia, który

mu nawet kopie owycb listów do króla pisanych przy-

sya — obacz Ibidem cedulk p. 780 kopia listu kró-

lewskiego p. 762 100
15. Gdy zjazd w Horodle odby si wedug Du-

gosza 14. Wrzenia 1427 r. mistrz, majcy wszdy spra-

wnych agentów, móg dokadnie przed 26. Padziernika
wiedzie o uchwaach tame zapadych 100

16. Xu ist czu uns komen der edle Yochs unser

und euwer diner, der hot an uns von euch brocht, wie

das ir umbe der sachen willen, das sie deste ee mochten
geendet werden, woldet gerne die euwir czu uns senden.

List Witoda do mistrza z 26. Padziernika 1427 r. C. ep.

Yitoldi. Nr. MCCXC1X. p. 781 100
17. List Witoda do Russdorfa z 27. Padziernika.

Ibidem Nr. MCCC p. 782 101

18. Z relacyi rzdcy z Rastenburga z 9. Grudnia
1427 r. : Yortmeer hatte der herczog gesprochen, wie
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das es der koni^ von Polan mit alle nicht wolde haben,

das imand von hinnen in botschaft czu eern gosandt sulde

werden ; sunder hor sprach, her hette einen tag der

czusampnekoniungc ufF der grenicz uffgenommen, do welde

her seinen rath heen senden ; wurde es wol czugeheen

das weer ern ouch liep, wurde is abir anders czugeheen,

so wuste her wol was her czu schaffen hette. Cod. ep.

Vit. Nr. MCCCIY. p. 784 102

19. Ibidem 1. c. ween der konig von Polan noci

nie also hefFtik czu kriege gereth hoth also nue. ... 102

20. Witold mia mówi o mistrzu wedug cytowa-

nej relacyi: wie das sich euwir gnade (mistrz) vorgesee,

das eem keinerlei gabe czu einem czeichen einer frunt-

schafft nicht sentte, und hatte vort gesprochen: sentte

eem euwir gnade einen spennen lang, her welde euch

einer elen lang senden 102

21. Penomocnictwo dla posów zakonu Ibidem Nr.

MCCCV. p. 785 datowane z dnia 9. Grudnia i instruk-

cja dla tyche Nr. MCCCYI. p. 786 103

22. des uns genczliche leid ist und muet uns czu

mae sere, das der herre konig unser bruder weszende,

wolde ufF uns nichd lassen was wir in den sachen usge-

sprochen hetten — mówi Witold w licie do mistrza

z dnia 15. Stycznia 1428 r. Ibidem Nr. MCCCXIII.
p. 790 105

23. Wspomina o tem Witold w cynowanym licie. 106

Rozdzia IX. (str. 111-130).

1. Caro. Liber Cancellariae. Nr. CXV. p. 199.

A et B 111

2. Raczyski C. d. Lith. p. 330— 333 111

3. Ob. list Zygm. do mistrza z 29. Czerwca 1428 r.

Cod. ep. Yitoldi. Nr. MCCCXXV1I. p. 797 112

4. Dokument zwizku z 17. Stycznia 1424 r. Pa-
lacky Beitrage I. Nr. 282 p. 314— 321 114

5. Obacz tre poselstwa królów Zygmunta i Eryka
do Witolda C. ep. Vit. Nr. MCXXXIU. p. 623 i list

Jagiey do Witolda Caro Liber Canc. I. Nr. LXXX.
p. 150 114

6. Bezold Konig Sigmund und die Reichskriege

gegen die Hussiten 2. Abth. p. 25. mówi: Sigmund und
Erich erlitten eine vollstandige Niederlage 114
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7. Opowiada o tem król w licie z dnia 15. Kwie-

tnia Witoldowi ob. Cod. ep. Vit. Nr. MCXXXV. p. 627.

Gdy Zyo^munt zgodzi si na upraszan konferency, Ja-

gieo odpisuje Czechom z przyzwoleniem teje ibidem

Nr. MCXXXYIII. p. 630 ale Czesi tymczasem zmienili

front i otwarcie zadali aby im król dat Korybuta na

króla czeskiego, na co gdy król Jagieo nie zezwoli

Nr. MCXL1X p. 641. oni porozumiawszy si ze stron-

nictwem Szafraców, skonili Korybuta do pójcia z nimi

do Czech 114

8. List Witolda do Jagiey z 26. Kwietnia 1426

r. Cod. ep. Vit. Nr. MCXLII. p. 635 i taki do Zyg-

munta p. 633. . . 116

9. Windecke 1177 116

10. Bezold. Konig Sigmund. II. Abth. 27 116

11. Obacz listy Jagiey w sprawie ucieczki Kory-

buta Cod. ep. Vit. Nr. MCLYI. p. 656, Nr. MCLYII.

p. 657 i Nr. MCLYKI. p. 658 117

12. Dugosz XI. 328—329. Palacky. G. Bohm. III.

2. str. 355 117

18. Caro L. Canc. I. p. 121 117

14. Ibidem p. 123 117

15. Riedel. C. d. Br. III. 1. 187 118

16. Palacky. Beitriige I. Nr. 419. p. 474. ... 118

17. Obacz odpowied papiea z 10. Wrzenia 1427

r. Theiner. Mon. Hung. II. 205 118

18. Bezold. Konig Sigmund II. Abth. 106 i nast. 118

19. List Zygmunta do AYitoda i odpowied ksic'a

u Cary. Liber Canc. L Nr. CXY. B et C 119

20. Palacky Beitrage I. Nr. 511. p. 604 i Griinha-

gen Hussitenkiimpfe der Schlesier 172. Do mistrza zakonu
doszed tego czpsu anonim Pnlacky Beitrage I. Nr. 508

p. 601 w którym czytamy: die Cracawer sagen, dass sie

nicht andirs nicht Yornemen in dem lande czu Polan Yon
unser wegen wen gut, idoch warnunge schat nicht. . . 120

21. Dugosz XL 354—358. Katona XII. 502 i listy

Witolda w Cd. ep. Yit. Nr. MCCCXXX. p. 800 i Nr. nastpny 121

22. Yoigt. Gesch. Preuss. YII. str. 502 121

23. Dogiel lY. 119. i ustp z listu Witolda C. ep.

Yit. p. 801 : Geruchet wisssen und losset euch nicht do-

rumme wunder sein, das wir sulche antwirt gethan haben,
went wir wissen, das das hwsz Driszen euwirm teile was
czugeteidinget, und nu umb dasselbe hwsz in das recht
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ist gelossin, das wir io einc czweifil haben wie die sachen

einen redlichen us<;anck mochten habin 122

24. List Zygmunta do Witolda Caro L. C. 1. Nr.

CXXI. p. 209 i Relacya komtura Toruskiego z 15. Pa-
dziernika 1428 r. Cod. ep. Vit. Nr. MCCCXXXn. p. 803 123

25. Z odpowiedzi V/itoda Codex. ep. Vit. Nr.

MCCCXXXI1I. p. 804 124

26. Auch hot hee mir gesagt, das die keczczer er

botschaft nculich bei dem konige czwer haben gehabt,

diweile her bei dem konige ist gewest, und haben den
konig gebeten, das her en wolde gonnen czu czin durch

sein land an eime ende wen si gerten vordan czu czin

ofF uns — mówi komtur Toruski w cytowanej wyej
relacyi. Ibidem p. 803 124

27. Quod si rex Polonie — eandem V. S. non
certificaret in eo, ut contra woiewodam Moldwanum vo-

biscum procedere vosque adiuvare velit non conveniret

neque velletis cum prefato rege Polonie pro hac vice

convenire — pisze Witod do Zygmunta w cytowanym
licie. Ibidem p. 804 125

28. Quiquidem vestri ambassiatores tunc non refe-

rebant nobis, nec pro eo apud nos instabant, ut prius-

quam conveniremus, V. S. de prestando vobis iuvamine

contra Moldwanum prefatum certum reddidissemus. Nam
si pro eo nos requisivisseni, habito consilio prefati do-

mini regis Polonie etc. fratris vestri et nostri carissimi

in propinquo tunc agentis Y. S. illico rescripsissemus.

Ibidem 1. c. p. 804 126

29. List Zygmunta z 30. Listopada 14 ?8 r. do mistrza

Ibidem Nr. MCCCXXXIV. p. 805 127

30. Z odpowiedzi Witoda danej mistrzowi a dato-

wanej na dniu 19. Grudnia 1428 r. Ibid. Nr. MCCCXXXVL
p. 806 128

31. Z póniejszych listów Witolda z 14 29 r. w spra-

wie uckiej pisanych jak ibidem p. 838. Dixerat et enim
nobis prefatus dominus rex Polonie dum apud nos fuerat

Lithuanie hieme proxime preterita: petunt nos Thaborite

ut ipsos cum eorum exercitibus per rognum nostrum Po-
lonie contra te vel contra Prusiam transire permittamus

etc. Unde si permiserit non reputamus ipsos pro quo-

piam, quibus in virtute dextre dei cum potenciis no-

stris forti manu resistemus. Porównaj Ibidem p. 828:

qui (Szestrzenecz) celebrantibus vobis cum domino rege
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Romanorum et nobiscum in Luczka convencionem,

eciam velociter in mandatis a prefatis hereticis venerat

Yobis portans legacionem in hec verba: Ita dicunt here-

tici, quod si vos finietis cum domino Romanorum rege,

ipsi contra vos velint insurgere. Nos vero huiusmodi ma-
liciara eius sencientes , non contremuimus diximusque

domino regi Romanorum hoc ipsum et vobis et diceba-

mus : quia malus est iste homo Szestrzenecz, legacio eius

est neuissima. Et scimus talia de consilio prefatorura

SchafFranczorum processisse 128





PrzyBiski i oilsiacze flo czci irnsiej,

Rozdzia I. (str. 133—158).
Stromca

1. Dugosz XI. p. 366: Conyentionem tam magni-

ficam et tam illustrium trium principum, aetas longa neue
vidit neque yisiira est 133

2. Ustp z listu Witoda do króla z dnia 3. Maja
1429 r. Cod. ep. Vit. Nr. MCCCLn. p. 828 : Et scimus

talia de consilio prefatorum Schafranczorum processisse,

qui eciam etc, lub dalej : De uorum eciam mandato pre-

dictus Schestrzenz ad predictos hereticos sepius percur-

rebat, prius tamen quam cum domino Romanorum rege

in Presburg conyenissent, eosdem inducens et ipsis suadens,

ne se cum domino Romanorum rege unirent... Et idem
Schaffranczones qualia pacta cum prefatis hereticis et

colloquia ant quendam civitateni Richenbach fecerunt, etc. 134
3. Obacz dokument z 31. Marca 1423 r. Ibidem

Nr. MLXXni. p. 582: Quod nobis etc 134
4. si dominus rex Polonie eandem Y. F. non cer-

tificaret in eo, ut contra woiewodam Moldwanum vobis-

cum procedere vosque adiuyare yelit non conyeniret neque
yelletis cum prefato rege Polonie pro iac yice conyenire

z listu Witoda do Zygmunta Ibidem Nr. MCCCXXXin.
p. 804 144

5. Dugosz XI. 368. Huic petitioni per AYladislaum

regem responsum est: non esse aequum, Yalachos in re-

ligione Christiana constitutos et plenam sibi et regno suo

Poloniae obedientiam et subiectionem praestantes inyadi... 135

6. Obacz ceduk przy licie Zygmunta Cod. ep.

Yit. Nr. MCCCXLYm. p. 823. Pisze on w niej do mi-
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strza: wie wir und der groszfurste unser bruder (zu

Luczk) eins wordeii sind, ais von Alexander waiwoda
wegen aus der Moldaw, alzo das unser und des grossen

fursten botschafft uff sand Jorgen tag in der Moldaw sein,

von solcher sache wegen, ais wir dann zu Luczka beredt

haben... Porównaj Ibidem p. 836 ustp z listu Witolda

do króla Jagiey: Metas autem seu limites inter Bessara-

bitas et Moldwanos ita limitare iuxta conclusa in Luczska
et iuxta priores inscripciones iubeatis. .. i p. 830 et illud

modicum quod pro quibusdam limitibus Moldavie in nos

compromiseratis 135
7. Palacky: Beitriige z. Gesch. d. Hussitenkrieges.

I. Nr. 569 p. 16 , . 136
8. na te „conclusiones in Luczk" odwouje si kilka-

krotnie Witold w listach do Jagiey. Cod. ep. Yit. p.

841, p. 872 , 137

9. Ob. list Witoda Ibidem Nr. MCLII. p. 830:

Preterea quam magnum honorem dominus Romanorum
rex existens in Luczska nobis faciebat, pro omnibus in-

iuriis et differenciis inter eum et vos subortis in nos

compromittendo, vos autem , existentes frater noster, in

pudorem nostrum quasi nos pro insufficientibus et suspec-

tis habentes, nequaquam in nos compromittere volebatis...

Tudzie Ibidem Nr. MCCCXCII. p. 876... cum tamen
dominus Romanorum rex Luczskam veniens omnes litteras

inscripcionum nostrarum et vestrarum ad manus nobis

dederat 137

10. Obacz wzmianki w listach Witoda o tyme
Turku: Ibidem pp. 824, 835, 836, 841, 842, 844, 848. 138

11. List Zygm. z ucka 29. Stycznia 1429 r. Obacz:

Ibidem Nr. MCCCXXXIX. p. 809 139

12. Ibidem 828: (Schestrzenecz) velociter in man-
datis a prafatis hereticis Ytnerat porfans legationem in

hec verba: Ita dicunt heretici, quod si vos finietis cum
domino Romanorum rege ipsi contra vos velint insurgere. 140

13. Porównaj list Witoda do baronów polskich

Ibidem p. 837: prout non ignoratis, quomodo in Kes-

markt, dum dominus Romanorum rex de coronatione nostri

nobis sermonem movisset, nullo modo ad id voluimus con-

sentire z relacy Dugosza XI 142

14. Cay ten ustp opiera si gównie na licie

Witoda z 17. Lutego 1429 r. Cod. ep. Vit. Nr. MCCCXL\^
p. 815 na licie Zygmunta z pocztku Lutego ibideiu
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Nr. MCCCXLII. p. 811. Porównaj Dugosza relacya XI.

369 i nast 143

15. Caro: Aus der Canzlei Kaiser Sigraund p.

166: sic enim Constantinus (juondam piissimus Romano-
rura imperator etc 144

16. Zarzut tej drobnostkowej ambicyi Witolda, go-

nicego za odznak korony uczyniJo po zjedzie uckim
stronnictwo Szafraców, pokrywajc tem bd wasny i króla

Jagiey — przeszo to do Dugosza 145

17. Obacz relacy kupca wrocawskiego. Palacky.

Beitrage zur Gesch. des Hussltenkrieges II. p. 17: und
wenne her am tage zu yra komen were, her wolde uch

am tage von ym scheiden 149

18. Obacz tre iegacyi posa czyckiego C. ep.

Vit. Nr. MCCCXLL p. 810 153

19. Und wir haben das alles herczoge Wytowdt bi

unser heimelichen bodschatfc empoten und czu wissen

gethan, das er sici wisse dornaci czu richten — pisze

Zygmunt do mistrza na dniu 6. Lutego z acuta Ibidem

Nr. MCCCXLm. p. 813 154

20. Ibidem Nr. MCCCLII. p. 811 155

21. List Zygmunta do mistrza z 18. Lutego r. 1429.

Ibidem Nr. MCCCXLVL p. 818 156

Rozdzia II. (str. 158—177).

1. List Witoda do króla z 13. Lutego 1429 r. Cod.

ep. Vit. Nr. MCCCXLIV. p. 814 162

2. List Witoda do króla z 17. Lutego 1429 r.

Ibidem Nr. MCCCXLV. p. 815. . 166

3. Wszystkie kopie listów w sprawie zjazdu uc-
kiego znajdujce si w archiwum zakonnem pochodz od

Witoda, które je kaza sporzdzi dla uytku mistrza . 167

4. List Witolda z dnia 16. Marca 1429 r. Ibidem.

Nr. MCCCXLVn. p. 819 169

5. Krytyka polityki kancelaryi opiera si na faktach

o których obszerniej w nastpnych rozdziaach. Dugosz
pomija te fakta w zupenoci, z tego samego powodu,
dla którego pomin takowe opowiadajc stosunki Polski

do Hussytów. Obacz Polska a Czechy w czasach husyc-

kich str. 292 i nast 176
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Rozdzia III. fstr. 177—201).
Stronica

1. Palacky. Urkundliche Beitriige II. p. 515: et

rex ut committat alicui domino aut principi terram Mo-
ravie, (|iii esset de linguagio boemico vel slayonico . . 178

2. Zygmunt zwoa reichstag do Wiednia : Wencker
Appar. p. 326 ale tene nie nastpi. O odpowiedzi któr
mieli da husyci obacz Cod. ep. Vit. Nr. MCCCXLVJII.
p. 821. und meinen einen tag zu leisten in Behem ais samen-

tlich und uns ein antwort zu gebin uff die sache die

wir dann allhie gehandelt haben 178

3. List Zygmunta do mistrza Ibidem Nr. MCCCXLVI.
p. 819: di din bruder heimlich an dicli gebracht haben... 180

4. Obacz relacy koratura toruskiego. Ibidem Nr.

MCCCI. p. 825. Opowiada on e Polacy obwoali rusze-

nie z tego powodu : zo haben sie sich geforcht und sorge

gehath das unser herre der Romische konig und euwer

ffnade mit etczlichen dutschen fo'sthensie oberfallen suUe... 183

5. Obacz sprawozdanie legata oapieskiego Nr.

MCCCLXX. p. 855 ' 183

6. Ibidem, p. 857. Apud antedictum ducem uidam
aures eius pulsant, cautura ipsum facientes, ne adversus

hussitos iens et transitum per regnum Polonie faciens,

quod fieri erat necesse a rege Polonie caperetur aut ali-

ter sinistre tractaretur 183

7 . List Zygmunta do mistrza. Ibidem Nr. MCCCXLVII.
p. 820 184

8. List tego do Witolda. Ibidem Nr. MCCCXLIX.
p. 823 185

9. List Witoda z 3. Maja. Ibidem Nr. MCCCLIL
p. 827 188

10. List Witoda z 8. Maja. Ibidem Nr. MCCCLIII.

p. 830 195

11. List tego z 24. Maja. Ibidem Nr. MCCCLY.
p. 832 197

12. Obacz relacy biskupa kurlanckiego. Ibidem

Nr. MCCCLIY. p. 832 200

Rozdzia IV. (str. 201—221).

1. List króla do Witoda z 26. Maja 1429 r. Cod.

ep. Vit. Nr. MCCCLYL p. 833 203

2. List Witoda do Jagiey z pocztku Czerwca

t. r. Ibidem Nr. MCCCLYIIL p. 835 204
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'^. Attendere matur d gnemini et beno racionem

discutere ad quid ista sic diligentor sic t're({ucntor it.i

seriose per ipsum dominiim regem Komanoruni renovan-

tur — mówi Witod do króla. Ibidem p. 836 205
4. List Witolda do panów koronnych. Ibidem Nr,

MCCCLYIII. p. 830 205

5. List tego^-z 18. Czerwca/Ib. Nr. MCCCLX. p. 839. 209
G. Odpowied Witolda datowana z Nowogródka

25. Czerwca, ibidem Nr. MCCCLXI. p. 841 211

7. Si in hiis levibus pro quibus dominiis rex Ro-

raanorum nunc multum instat puta pro Turco et Schaffra-

necz, bonum esset ne guerre suscitentur votis eius coni-

placere, et si guerre pro tam levibus factis inchoabun-

tur, nos videntes iusticiam domini regis Komanoium

,

contra inscripciones et iuramenta nostra non poterimus

vestram iuvare serenitatem. Ibidem p. 842 212
8. Obacz relacy posów Witoda. Ibidem p. 844

Nr. MCCCLXIV. . . [ 213
9. Relacya komtura toruskiego. Ibidem Nr.

MCCCLXIII. p. 843 216
10. Omnes domini qui hic presentes fuerunt hoc

dissuadunt, sed tamen dissimulative. Ibidem p. 844. . . . 218
11. List króla do WitoJda z 23. Lipca 1430. Ibi-

dem Nr. MCCCLXn. p. 842 219
12. Dhigosz XI. 381. Negligentibus tamen Hunga-

riae baronibus venire ad consignatam diem 220
13. Opowiada o tem król Zygmunt Witoldowi

w licie z dnia 27. Lipca 1429 r. Obacz cedu Ibidem

p. 849 i ustpy na p. 848 22a

Rozdzia V. (str. 221—250).

1. Warunki te wymienia Zygmunt av listach z 27.

Lipca. Cod. ep. Yit. Nr. MCCCLXV. p. 846 i z 30.

Lipca. Nr. MCCCLXVI. p. 851 227
2. Pensate nunc carissime frater, ; n hec sint signa

unionis quam cum hereticis Boemie emuli omnis boni

contraxisse nos dicunt? An hec sunt indicia convencionis

wola Zygmunt. Ibidem p. 847 228
3. Unum adhuc superest de quo plurimum admi-

ramur etc. Ibidem p. 849 229^

4. Preterea carissime frater, piefatus frater noster

dominus rex Polonie nobis per predictum Nespor fami-

liarem nostrum secrete intimavit etc. Ibidem 1. c. . . 231

Ostatnie lata WitoJda. 24
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5. Obacz list Zygmunta do mistrza z 30. Lipca

1420 r. Nr. MCCCl.XVir. p. 853 - 232

6. Lutek przyby do Zygmunta w pierwszych dniach

Wrzenia t. r. obacz list Zygmunta do Witolda Nr.

MCCCLXXVJ. p. 862 235

7. List Witolda do mistrza z Kiernowa 2, Sierpnia

1421) r. Ibidem Nr. MCCCLXVm. p. 854 230

8. Das glewbin wir nicht, das ir anders thuen werdet

wen was ir mit uns bereth habet und werdet auch unsere

gutte und das das ir uns globt hibet nicht vorgessen.

Ibidem 1. c 236

9. List mistrza z 9. Sierpnia. Ibidem Nr. MCCCLXIX.
p. 855 238

10. List tego do prokuratora zakonu z 17, Sier-

pnia. Ibidem Nr. MCCCLXXI. p. 858 238

11. List królowej Barbary do Witolda z 26. Sierpnia

Ibidem Nr. MCCCLXXIII. p. 859 238

12. List Zygmunta do Witolda z 30. Sierpnia 1429

r. Ibidem Nr. MCCCLXXIV. p. 860 239

13. sed si qualia inter ipsos sunt peracta, quod
ista fiant absue fraude, cum nec nos nec Y. F. de ipsis

ullum dubium seu scrupulum habere debeamus. Ibidem

p. 862 240

14. Obacz regestra listów króla Zygmunta. Ibidem

Nr. MCCCLXXVni. p. 863 241

15. List Witolda z 9. Wrzenia 1429 r. Ibidem

Nr. MCCCLXXX. p. 865 243

16. List Witolda do mistrza z 23. Wrzenia 1429

r. Ibidem Nr. MCCCLXXXI. p. 867 244

17. Obacz codut. Ibidem 1. c 244

18. Dugosz XI. 881 i nast. tudzie list Witolda

do mistrza Cod. ep. Vit. Nr. MCCCLXXXni. p. 868. . 247

19. Doch uff leczte machen wir under enander einen

tag, also das wir unser herrn rath und der egeschrebene herre

konig oiich sin herm und rath solden czusampne senden

uff sunte Martini odir nacht tage dornach nehest komend
ken Rubischow... Ibidem p. 868 248

20. Uwagi zaczerpnite z artykuu Dra Luchsa

o dekoracyi smoka w Zeitschrift des Yereins flir Gesch.

und Alth. Schlesiens. Tom IX. str. 407. ....... 249
21. Dowiadujemy si o tem z póniejszego listu

Witolda do króla. Ob. Cod. ep. Vit. Nr. MCCCXCI. p. 874:

Nam et ille domini Romanorum regis orator ad nos in
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legacione proficiscens V. S. retulit, si et in futurum nuncii

nostri huiusmodi non interessent convencioni, tunc et

convencio predicta non deberet celebrari 250

Rozdzia VI. (str. 250—276).

1. Bulle u Dugosza XI. 387 i nast 255

2. List Jagiey do dostojników zakonu. Cod. ep.

Vit. Nr. MCCCLXXXII. p. 868 256

3. Artykuy poselskie komtura z Batgi. Ibidem Nr.

MCCCLXXXV. p. 869 257

4. Dowiadujemy si o tem z listu Witolda z 4.

Grudnia. Ibidem Nr. MCCCXCI. p. 874 259

5. Ibidem p. 875 : Sed per hanc convencionem

Yultis vos excusare de eo quod minus est, illud autem

quod maius est et peius non attenditis nec Yultis atten-

dere; nam si bene hec convencio fuisset ita cert con-

clusa et inscripcionibus stabilita, tamen propter tales et

tantas iuiurias et molestaciones
,

quibus dominus Roma-
norum rex et subditi eius per vos et vestros dietenus

opprimuntur et gravantur, ad huc merito non deberet

celebrari 260

6. Opowiada o tem Witold mistrzowi w licie

z 1. Stycznia 1430 r. Ibidem Nr. MCCCXCV1I. r- 887.

Porównaj spis treci listów Nr. MCCCXCVnL p. 889. . 262
7. Donosi o tem sam Witold mistrzowi, wywiera-

jc niejako zemst na Cioku, który podówczas jedzi
po dworach ksit niemieckich, usprawiedliwiajc króla

Jagie, i nie jest w zwizku z kacerzami. Ibidem Nr.

MCDXYI. p. 906 263

8. Yultis quod nos culpam omnem vestrr.m in nos

sumeremus et scriberemus articulos impertinentes mówi
Witod w licie z 31. Grudnia 1429 r. Ibidem, p. 876. 264

9. Ibidem 1. c. quos (articulos) hodie mane audi-

vimus 264
10. Und ir dorffc euc.h dorumme keigen uns nicht

Yorantworteu... z listu Witolda do mistrza Nr. MCCCXCVII.
p. 888 266

11. Zygmunt ogosi reicbstag do Wiednia odezw
z 1. Padziernika 1429 r. Wenker. Appar. p. 326. Ksi-
ta przybyli do Preszburga 3. Grudnia do chorego króla,

24*
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J.iiisen Reichscorrespondenz I. 368. Odezwa zwoujca
zjazd do Norymbergii z 18. Grudnia. TAinig 462 i nast. 268

12. Dokumentu potwierdzajcego zawarty pokój nie-

poBiadaray ; o fakcie samym donosi rada miasta Norym-
bergi w licie z dnia 12. Lutego. Palacky. Urkundliche

Beitrage zur Gesch. des Hussitenkrieges. II. Nr. 652 p. 1 12. 269
13. Windecke 1210 269
14. Ze Brandeburczyka posdzano o zdrad po-

wiadcza list komtura z Goubia do W. Mistrza: Palacky
Beitrage II. Nr. 672. p. 135. Komtur donosi miJzy in-

iiemi wieciami: Alzo wert raeyn herro marggrafe eynen
t;ig mit den ketczern uff sancti Georgi halden ozu No-
renberg. Czu desera tage koraen ouch Polen dy desem
boten mit XL pherden in der Alden Mark haben bege-
gnet- 269

15. Gniuhagen Hussitenkiimpfe der Schlesier p. 184
i nast. Palacky. Beitrage 11. Nr. 670 270

16. Porównaj listy Witolda do mistrza z pierwszych
miesicy r. 1430. Cod.*^ ep. Vit. Nr. MC(JCXCIX. p. 890
i MCDV. p. 894 271

17. List Zygmunta do ksicia medyolaskiego z koca
Grudnia 1429 r. Ibidem Nr. MC0CXCII1 p. 878.... enim
per multum tanor ipsius npostolici scripti procedit ubi

et nos pungit inplicite, qui tamen ut deum in testem

producimus, non mor sathane qui pater est licium et

discordiarum suscitator, sed ad landem omn'potentis dei,

ad tutamentum et uietem christianorum et terrorem infi-

delium paganorum hoc coronacionis opus, sepius domini
regis Polonie accedente consensu, ut predixinuis, aggressi

sumus, et perficere intend'raus deo danie in invidiam

omnium emulorum, facta semper coram ipsis ambobus
publica pr )testacione quod taLs coronacio ligis et federi-

bus terre Lithuanie et Polonie nuUam lesionem seu rap-

tionem deberet in aliquo irrogare 271

18. Dokument Jedleiiski u Dugosza XI. 392 i nast... 274
19. Dugosz XI. 398. Yitoldus scribit praelatis et

baronibus Poloniae literas ingeminans plures querelas de

Yladislao rege 275

20. Nu ist czu uns der edle Maldrzik unser secretar

"wedir gekomen piszr^ Witold w licie z dnia 15. Marca
1430 r. Cod. ep. Vit. Nr. MCDII. p. 892 276
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Rozdzia VII. (str. 27<>—300).

1. Sunder wir vorselion iins, das wir von in kein

ende nicht werden mogiii habeii — mówi Witod do

mistrza. Cod. ep. Vit. p. 892 279

2. Grilnliagen Hussitenkampfe der Schlesier. 184

i nast 280

3. Z odpowiedzi Witoda danej 15. Kwietnia 1430 r.

Cod. ep. Yit. Nr. MCDYll. p. 89G : Und an demselben

tage isfc oiich der ersamer herr plleger von Barthen czu

uns komen etc 281

4. Ibidem 1. s. c. p. 898. Ouch wellit wissen das

des herm koniges czu Polan etc. sendboten czu uns am
grunen donnerstag czum essens qwamen, und ais gestem

habin sie uns ire botscliafc geworbin, die doch uff unser

beger und uff die artikel keinen redlichen bunth hatten,

<also das wir alhie mit in keine ende in den saclion wer-

den haber. Und wir wellen in uff ire botschaft gelim-

plich und czemlich antwerten, und under des wir wellen

uns dorczu scliicken und wirt uns die koronunge czu-

gehen und sio uns dorumrae anfechten wolden, so musten

wir uns kegen in weren. Porównaj Dugosz XI. 398— 399. 282

5. List Witolda z dnia 16. Kwietnia. Cod. ep. Yit.

Nr. MCDYIII. p. 898 284

6. Palacky. Beitrage II. Nr. 670 list z 28. Marca

1430 r 285

7. Papie w bulli swej mówi do Witolda DL XI.

390. Nos enira te propter excellentiam tuam et bona

eximia et singularia, quae fecisti in propagatione fidei

christianae, magnifacimus, probitatem tuam et te paterna

charitate diligimus, ac dignitate regia dignissimum iudi-

camus, sed veriemus personam tuam cum pace, sine scan-

dalo sine iniuria et sine discordia fratris tui, talibus

ornamentis ornari 287

8. O tym sekretarzu Witoda ob. Dugosza XI. 384 289

9. Obacz dok. u Hildebranda Liv Est. Cur. landi-

sches Urkundebuch T. VII 288

10. Obacz list Redewicza z 14. Maja 1430 r. Cod.

ep. Yit. Nr. MCDXII. p. 901 289

11. List Witolda do mistrza z 4. Maja 1430 r.

Ibidem Nr. MCDXI. p. 901. In dem brife ir schreibet

uns danckende etc 290

12. Obawy te wzmagay relacye szpiegów ze Szlska
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i listy "Witolda jak ów z 10. Kwietnia. Ibidem Nr.

MCDYIJI. p. 898 290
13. Maluissemus has differencias soli cum yestra

fraternitate componere — mówi Jagieo do Witolda.

Ibidem Nr. MCDXV. p. 905 290
14. Ouch von der czusampnekomunge euwir mit

uns etc. der egenante Vochs wird euch dovon wol un-

derrichten. Ibid. p. 904 i pocztek listu z 20 Czerwca
1430 r. p. 907. So wellet wissen etc 291

15. List Witolda do mistrza z 20. Maja. Ibidem

Nr. MCDXIV. p. 903. Und ais wir die brifie sogen, dass

sie Yorslossen waren etc 29t

16. velletqiie magister huiusmodi convencioni per-

sonaliter eciam cum suis consiliariis interesse... z listu

Jagiey datowanego 14. Czerwca 1430 r. Ibidem p. 901. 291

17. Ibidem 1. c. p. 905'
,

292.

18. Bezold Konig Sigmund und die Reichskriege

gegen die Hussiten III. Abth 294

19. Nietylko w licznych listach tego czasu many
dowód, e stronnictwo Szafraców wysuno kwesty hu-

syck naprzód, potwierdza to i bulla papieska u D. XI.

407, w której papie biorc asumpt ze zgody pomi-
dzy Jagie i Witoldem mówi: Cognoscimus enim de

Yestra Concordia pendere victoriam pro causa fidei contra

Bohemos hereticos 294

20. Bezold. Konig Sigmund Abth. III. str. 68. . . 295

21. Z odpowiedzi Zygmunta datowanej 4. Lipca

1430. Cod. ep. Vit. Nr. MCDXXIV. p. 912 297

22. Ibidem 1. c. p. 913 dum hunc locum W^yennen-

(sem) intrayimus omnes doctores et iurisperitos huius

alme universitatis in hoc facto consultos habuimus, qui

concorditer in opinione una concurrunt, yidelieet quod
unccio et consecracio nullatenus in regis coronacione et

creacione requirantur nec sit usquequaque necessaria. Que
tamen si affect^iur in regibus inferioribus ab imperatore, ad

ordinarios locorum pertinet de iure communi^ sic quod

in re ista non oportet dominum nostrum cunsulere. Sed

pocius aliquis vester prelatus et precipue ordinarius vester,

hanc unccionem si eam affectatis potest peragere. . . . 297
23. Porównaj odpowied Zygmunta z 22. Lipca

1430 r. na te dania Witolda. Ibidem Nr. MCDXXV.
p. 916 299

24. Sed credat V. F. quod quicunque V. F. talia
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suggeserunt, non bene scrutati sunt circumstancias nostre

nientis etc. Ibidem I. c 299

Rozdzia VIII. (str. 3t)0— 321).

1. Posami byli Jawnuta wojewoda Trocki, Rambold
«iarszaek litewski, Piotr starosta nowogrodzki, Gastold

marszaek nadworny i Maldrzyk sekretarz ksicia. Obacz

i:st Witoda z 20. Czerwca 1430 r. C. ep. Vit. Nr.

MCDXVIII. p. 907. Porównaj list tego z dnia 5. Sier-

pnia. Ibidem p. 917 301

2. Obacz sprawozdanie prokuratora zakonu z dnia

11. Padziernika 1430 r. Ibidem Nr. MCDLY. p. 941. . 304

3. Der pobist und di cardinalen sein wol geneiget

den Polen, umme furchte wille di si haben kein dem
Romischen konige, den si in grosen vordechnisze hoben

umme der Huszen wille, off das her mit denselben die

pfaffheit nicht sweche. Ibidem p. 943 306

4. Went wir haben im so yil unsers rates, dus her

mit dem herren Romischen konige were wedir die ketczer

ointrechtig geschreben, das wir itczimt nicht papir haben

im so vii czu schreiben, und her yorschreibet uns nis

nichten wedir, pisze Witold o tem milczeniu do mistrza

(Ibidem p. 904) a w innym licie mówi (p. 920): wie

das uns der herre konig von Polan keins nicht schrei-

bet... sunder wir achten des nicht. Porównaj ustp: Ouch
•wellet wissen etc. p. 919 307

5. Z listu Witoda do mistrza z dnia 5. Sierpnia.

Ibidem Nr. MCDXXVI. p. 918: und sintdemale euch nicht

heuemme duncket, das wir den herm erczbischoff von

Rige sulden bitten uff den egenanten tag, so wellen wir

is euch czu liebe lossen 310

6. Ibidem p. 919: Do schreben wir im worumme
her uns so beschamet czum ersten yor dem herrn Romi-

schen konige und dornoch vor dem herrn babist und yor

vii anderen und nu abir vor euch wolde her uns bescha-

raen... und wird her sich nicht ufFhalden das her uns

nicht so vii beschamet und nedert, so wellen wir auch

-auf in alle artikel die wir wissen bescbreiben und uff

in offenbaren 310

7. List Witoda do marszaka zakonu z 8. Sierpnia.

Ibidem Nr. MCDXXYIII. p. 920 310
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8. Li8t Witolda z 8. Sierpnia. Ibidem Nr. MCDXXVII.
p. })19 311

9. List tego z 13. Sierpnia. Ibidem. Nr. MCDXX1X.
p. 921 311

10. List komtura z Christburga do mistrza. Ibidem

Nr. MCDXXX. p. 922 313
11. List Witolda do mistrza z dnia 17. Sierpnia,

ibidem. Nr. MCDXXXL p. 924 315
12. Des so sandten wir mit im czu dem egenann-

ten herrn konige den edlen Luthken unseren secreta-

rium ouch mit demutigen und fruntlichen worten. Ibi-

dem 1. c 317

13. Relacya komtura Cztuchowskiego z 19. Sierpnia

1430 r. Ibidem Nr. MCDXXXin. p. 925 319
14. Relacya sotysa z Nowej Marchii z 20. Sierp-

nia. Ibidem p. 926 319
15. Went wo ir selber czu uns nicht quemet, is

wurde vii luthen gross czweifel machen von unsern frunt-

schaft, went wir iczund vii luthen und unsern frunden vor-

kundiget habin , das ir selbir ouch uff die czeit sein

sullet mówi Witod do mistrza. Ibidem p. 924 320
16. List marszaka zakonu z 17. Sierpnia. Ibidem.

Nr. MCDXXXIL p. 925 i drugi Nr. MCDXXXVI. p. 927. 320
17. List sotysa z Nowej Marchii z dnia 9. Wrze-

nia. Ibidem Nr. MCDXXXVin. p. 930. ....... 321

Rozdzia IX. (str, 322—346).

1. Obacz list Witoda z 8. Wrzenia 1430 r. Cod.

ep. Vit. Nr. MCDXXXIX. p. 931 322
2. Hirumme wir bitten euch fruntlichen, wellet

cuch deste ee fordern czu uns czu komen, und wert

sich der sendeboten und der herrschaft die von Dutschen
landen czu uns komen sullen ir czukunft etwas vorlan-

gern, so mogit ir bei uns etliche tage bleiben und wider

heimwert deste ee czichen. Und denselben herrn und sen-

deboten wellet io geleite und sicherheit bestellen... Ibi-

dem p. 932 323
3. Marszaek zakonu w licie do mistrza z dnia 10.

Wrzenia 1430 r. Ibidem Nr. MCDXLIIL p. 935 mówi:
Und sprach (Witold) hette er itczundt die vorgenannte

crone, so welde er sie doch nicht empfoen adir offnemen

ane ewer erwirdikeit rath und willen 324
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4. ...Sinddemole das man sich eines obirfalls muste

besorgeii unsirs landes mówi tene marszaek. Ibidem I. c. 324
5. List Witolda do mistrza. Ibidem Nr. MCDXL1V

p. 935 324
6. Dugosz XI, 405: praesentes enim in Litliuania,

Baptista Doctor et Sigismundiis Roth aderant^ qui mo-
nere et solicitare diicem With; wdum non desistebant,

ut coronis in Yilna fabricatis coronari se permitteret.... 324
7. Obacz ibidem 932. W licie z 17. Wrztnia

mówi AYitod o tych posach: und sullten sie crumme,
ais utf Stolpesch land, adir andirswo umbczihen 325

8. List posów zakonu do w. mistrza z dnia 19.

Wrzenia 1430 r. Ibidem Nr. MODXLIX. p. 939. ... 326
9. List Jagiey do mistrza z dnia 15. Wrzenia

1430 r. Ibidem Nr. MCDXLYI1. p. 936 327
10. Dugosz XI. p. 403 i 407 : literae enim Roma-

norum regis per Baptistam portatae et interceptae, de-

clarant te et ordinem tuum dissidium Inter fratres quae-

siyisse et portasse mia rzec Olenicki do Russdorfa. . . 327
11. Obacz relacy rzdcy z Niedzborka. C. ep. Vit.

Nr. MCDLUL p. 940 328

12. Obacz uwag Ibidem p. 929 do Nr. MCDXXXVn. 329

18. Dugosz XI. 403. Vana est inuit, consolacio-

nis yestrae persuasio, nam ubi pares nuntiorum potentiae

Polonis essent, quod mimme reor, ferociora pectora et

mori destinata etiam cum ampliori potentia confligere

non dubitabunt odpowiedzia Witod na pocieszenia ze

strony przyjació 330
14. Obacz list Jagiey z 16. Padziernika. C. ep.

Yit. Nr. MCDLX. p. 949 331

15. Abir von seiner cronunge wegen habin wir em
geantwert, wie wir uns dorumb beraten wellen und nei-

guug thun noch rath unsir alden unsers landes prelaten,

freien herren und anderer unsirer landlewte und undor-

tanigen. Ibidem 1. c 331

16. Obacz list Witolda z 15. Padziernika. Ibidem

Nr. MODLIN, p. 948 332

17. List tego z 13. Padzie -nika. Ibidem. Nr.

MCDLYI. p. 945 333

18. Widocznie powody, które przedkadali Baptysta

i Roth byy dla Witolda niewystarczajce i nieprzykony-

waty go wcale^ lecz przeciwnie utrwaliy go w sdzie,
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e Zygmunt dziaJa nieuczciwie i e intryguje na sw
wycznie korzy 333

19. List Witoda. Cod. ep. Yit. Nr. MCDLV[IT.

p. 947. 330

20. List tego ibidem p. 948 33()

21. coecus enim regii diadematis cupiditate animus

Withawdi. D. XL 373 337

22. D. XI. 412. Omnes inquit alios aut largitionibus

aut promissis aut prece aut pretio aut peryiceram aut pervin-

cere sperabam: unum liunc pontificem neque donis nequo

terroribus deflectere potui in hanc diem a recta sententia,

qui omnes conatus meos velut paries petrosus allisit et

elusit 338

23. Zachcamy w tem miejscu do porównania listów

Witoda w sprawie koronacyjnej pisanych w Cod. ep.

Yit. z listami Zbigniewa ubiegajcego si o kapelusz kar-

dynalski w Mon. med. aevi. tom IL Codex epistolaris

saeculi XV 340
24. Dugosz XL p. 414 i nast 340
25. Dux Swidrigal natura et moribus insolens favore

omnium Ruthenorum et Lithuanorum elatus, sentiens

ducem Withawdum in mortis articulo versari, insolen-

tior esse et vultu et accione et gestu coepit... Quod dux
Withawdus aegre ferens^ hanc ipsius insolentiam... Vla-

dislao Poloniae regi mandavit... Ibid. 1. c 342
26. Obacz artykuy poselskie. Cod. ep. Yit. Nr.

MCDLXIY. p. 953 348
27. Obacz list Zygmunta z Witoda z 8. Listopada.

Ibidem. Nr. MCDLXU. p. 950 345
28. Obacz list tego do teje daty do mistrza. Ibi-

dem. Nr. MCDLXnL p. 952 346
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